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អំពីអក្សរកាត ់និងពាក្យបំរពួញ 
 

BoG   គណុៈអភិបាល 
C/S   ឃុុំ/សង្កា តុ់ 
C/SF   មូលនិធិឃុុំ/សង្កា តុ់ 
CCs   ររុមរបឹរាឃុុំ 
CCWC  គណុៈរម្មម ធិការទទួលបនទុររិចចការនារ ីនិងរុម្មរ (គ.រ.ន.រ) 
CDRI   វទិាស្ថថ នបណតុ ុះបណ្តត ល និងស្រស្ថវរាវដដើមបអីភិវឌឍនុ៍រមពុា 
CIP   រមមវធីិវនិិដោគឃុុំ 
COMFREL  គណុៈរម្មម ធិការដដើមបកីារដបាុះដនន តដោយដសរ ីនិងយុតតិធមុ៌ដៅរមពុា 
CP   រាជធានី និងដេតត 
CPP   គណបរសរបាជនរមពុា 
D&D  វមិជឈការ និងវសិហមជឈការ 
D/M   ស្រសុរ/ររុង 
DFT   ររុមសរមបសរមួលថ្នន រុ់ស្រសុរ 
DMK   ស្រសុរ ររុង េ័ណឌ  
EIC   វទិាស្ថថ នដសដឋរិចចរមពុា 
FP   អនរទុំនារុ់ទុំនងរណ្តត ល 
FUNCINPEC  គណបរសហុ៊វុនសិុនបិុច 

IP3   ផផនការអភិវឌឍនុ៍បីនន ុំដុំបូង (ផអ៣) 
LDF   មូលនិធិអភិវឌឍនុ៍មូលោឋ ន 
MEF   ររសួងដសដឋរិចច និងហិរញ្ញវតថុ 
MoI   ររសួងមហាផ្ផទ 
NAA   អាាា ធរសវនរមមាតិ 
NCDD  គណុៈរម្មម ធិការាតិសរម្មបុ់ការអភិវឌឍនុ៍តាមផបបរបាធិបដតយយថ្នន រុ់

ដរកាមាតិ (គ.ជ.អ.ប) 



 

ii 
 

NCDD-S  ដលខាធិការោឋ នផ្នគណុៈរម្មម ធិការាតិសរម្មបុ់ការអភិវឌឍនុ៍តាមផបប 
របាធិបដតយយថ្នន រុ់ដរកាមាតិ  

NP-SNDD  រមមវធីិាតិសរម្មបុ់ការអភិវឌឍនុ៍តាមផបបរបាធិបដតយយថ្នន រុ់ដរកាមាតិ 
NRP   គណបរសនដរាតតមរណឫទធិ 
OL   ចាបុ់អងគការ 
PSDD  គដរម្មងគុំរទការអភិវឌឍនុ៍តាមផបបរបាធិបដតយយតាមរយុៈវមិជឈការ    និង   

វសិហមជឈការ  
SNA   រដឋបាលថ្នន រុ់ដរកាមាតិ 
SNIF   មូលនិធិវនិិដោគថ្នន រុ់ដរកាមាតិ 
SRP   គណបរស សម រងសុ ី
TSO   មន្រនតីគុំរទបដចចរដទស (ដេតត) 
UNCDF  មូលនិធិអភិវឌឍនុ៍ទុនសហរបាាតិ 
UNDP  រមមវធីិអភិវឌឍនុ៍សហរបាាតិ 
VCS   ភូមិ ឃុុំម្មនសុវតថិភាព 
WCCC គណុៈរម្មម ធិការពិដរគុះដោបលុ់ ស្រសតី និងរុម្មរ (គ.ព.ស.រ) 
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សេចក្តីថ្ថលងអណំរគុណ 
 

គណុៈរម្មម ធិការដដើមបីការដបាុះដនន តដោយដសរ ី និងយុតតិធមុ៌ដៅរមពុា (េុមផន្រហវល) ដធវើការ 
ដដើមបីដលើររមពសុ់របាធិបដតយយ និងការចូលរមួរបសុ់របាពលរដឋ។ តួនាទីដ៏សុំខានុ់មួយរបសុ់         
េុមផន្រហវល គឺផសវងយលុ់ពីការអនុវតតនុ៍ថមីៗផ្នវមិជឈការ ការបុំដពញការង្កររបសុ់ររមុរបឹរាឃុុំ 
សង្កា តុ់ និងការចូលរមួរបសុ់របាពលរដឋ។ 

រនុងការដលើររមពសុ់ការអនុវតតនុ៍វមិជឈការ និងអភិបាលរិចចមូលោឋ ន េុមផន្រហវលបានដធវើការ 
សិរាវាយតផ្មលផ្នរុំផណទរមងុ់វមិជឈការដៅរមពុាកាលពីអាណតតិទីមួយនន ុំ (២០០២-២០០៧)។ ា
ការសិរាបនាទ បុ់មរដទៀត េុមផន្រហវលរ៏បានសិរាវាយតផ្មលផ្នរុំផណទរមងុ់វមិជឈការ និងវសិហ    
មជឈការដៅអាណតតិទីពីរនន ុំ(២០០៧-២០១២)បនតដទៀត។ ការវាយតផ្មលដនុះ គឺដធវើដឡើងរនុងដគល 
បុំណងដដើមបបីញ្ជា រុ់ពីការវវិតតនុ៍ផ្នការអនុវតតនុ៍ថមីៗផ្នរុំផណទរមងុ់វមិជឈការ និងវាយតផ្មលការបុំដពញ 
ការង្កររបសុ់ររមុរបឹរាឃុុំ សង្កា តុ់ ដហើយនិងការចូលរមួរបសុ់របាពលរដឋ។ 

រនុងការសិរាវាយតផ្មលដនុះ េុមផន្រហវលសូមផថលងអុំណរគុណដ៏រាលដរៅចុំដ ុះម្មច សុ់ 
ជុំនួយដូចា Oxfam Novib, Forum Syd, NPA (Norwegian People’s Aid) និងសហភាពអឺុរ  បុ 

(EU)។ 

េុមផន្រហវល រ៏សូមអរគុណោុ៉ងរាលដរៅបុំផុតដលុ់ររមុការង្ករវាយតផ្មល ផដលម្មន  
ដោរ គឹម ឈន អនរសរមបសរមួលរមមវធីិានុ់េពសុ់ ដោរ បលង ដបឿត មន្រនតីរមមវធីិានុ់េពសុ់ផផនរ   
បណ្តត ញ និងដវទិកាស្ថធារណុៈ ដរកាមការផណនាុំរបសុ់ដោរ គលុ់ បញ្ជញ  នាយររបតិបតតិអងគការ 
េុមផន្រហវល។ 

េុមផន្រហវលសូមសុំផដងការដឹងគុណចុំដ ុះអនរស្រសី ដ ុ៉ ផលលី អនរសរមបសរមួលផផនរ       
រដឋបាលផ្នគណុៈរម្មម ធិការ េុមផន្រហវលផដលបានជួយផរសរមួលអរខរាវរិទុធ និងឃ្លល របដោគផ្ន   
របាយការណុ៍ វាយតផ្មលដនុះ និងសូមផថលងអុំណរគុណផងផដរចុំដ ុះអនរស្រសី រសុ់ បផណត ត និងរញ្ជញ  
ហឹង សុភាព  ទីរបឹរាស្រស្ថវរាវផដលបានជួយផលិតរបាយការណុ៍ វាយតផ្មលដនុះដឡើង។ 
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១. សេចក្តីសផតើម 
 

របដទសរមពុាបានដបាុះជុំហានគួរដអាយរតុ់សម្មគ លុ់ រនុងការអនុវតតនុ៍រុំផណទរមងុ់វមិជឈការ
អសុ់រយុៈដពលមួយទសវតសរនលងផុតដៅដហើយ។  តាមរបាយការណុ៍ របសុ់ Blunt and Turner រនុង
នន ុំ២០០៥ បានបង្កា ញពីការរពួយបារមភអុំពីវមិជឈការដៅរមពុា ថ្នដតើរុំផណទរមងុ់ពិតាអាចបនសុី
ាមួយនឹងបរបិទសងគមារុ់ផសតងរបសុ់របដទសបានឬោុ៉ងណ្ត ដោយដយើងបានដឹងដហើយថ្ន   
ស្ថថ ប័នរាជរោឋ ភិបាល ផតងផតអនុវតតការង្ករតាមរដបៀបឋានានុររម និងការរគបុ់រគងផបបដៅហាវ យ
នាយ-រូនដៅ។  វមិជឈការដៅរនុងរបដទសរមពុាម្មនដគលបុំណងដដើមបពីរងឹងរបាធិបដតយយ និង
ចូលរមួចុំផណររនុងការកាតុ់បនថយភាពររីររ ដោយបានផតលុ់សិទធិរនុងការសដរមចចិតតសុំខានុ់ៗ ដៅ
តាមថ្នន រុ់មូលោឋ នតាមរយុៈការដបាុះដនន តររមុរបឹរាឃុុំ សង្កា តុ់ ។ 

ដបើតាមការវាយតផ្មលដៅអាណតតិទីមួយរបសុ់អងគការេុមផន្រហវលពីនន ុំ២០០២ ដលុ់ នន ុំ២០០៧ 
បានផតលុ់ការយលុ់ដឹងដុំបូងពីស្ថថ នភាពផ្នដុំដណើ រការរុំផណទរមងុ់វមិជឈការ។ របាយការណុ៍ ផ្នការ
សិរាថមីដនុះ ម្មនដគលបុំណងដដើមបវីាយតផ្មលាបនតផ្នការង្ករសដរមចបានរនុងការអនុវតតនុ៍រុំផណ
ទរមងុ់វមិជឈការនាដពលបចចុបបននដនុះ និងដដើមបីវាយតផ្មលការអនុវតតនុ៍របសុ់ររុមរបឹរាឃុុំ និងការចូល
រមួរបសុ់របាពលរដឋដៅរនុងអាណតតិទីពីរផ្នវមិជឈការពីនន ុំ២០០៧ ដលុ់នន ុំ២០១២។  ការសិរាដនុះ
នឹងបង្កា ញេុមផន្រហវលអុំពីស្ថថ នភាពបចចុបបនន និងការរបឈមទារុ់ទងដៅនឹងរុំផណទរមងុ់វមិជឈការ 
និងគូសបញ្ជា រុ់ដមដរៀនសុំខានុ់ៗផដលអាចម្មនស្ថរុៈរបដោជនុ៍សរម្មបុ់េុមផន្រហវល រនុងការរចនា 
និងដរៀបចុំផផនការសរមមភាពរបសុ់េលួន ។  

ការសិរាដនុះគឺដធវើដឡើងដោយផផែរដៅដលើរបាយការណុ៍ ផដលម្មនស្រស្ថបុ់ និងរបាយការណុ៍
ស្រស្ថវរាវបនតបនាទ បុ់របសុ់េុមផន្រហវល និងរបាយការណុ៍ ដផសងៗដទៀតផដលបានមរពីស្ថថ ប័ននានា 
ផដលរនុងដនាុះរមួម្មនទីភាន រុ់ង្កររាជរោឋ ភិបាលផដលបានដធវើការង្ករ រុ់ព័នធដៅនឹងវមិជឈការ។ វធីិ
ស្ថស្រសតរនុងការវភិាគទិននន័យគឺដធវើដឡើងតាមរយុៈការទាញយរេលឹមស្ថរ និងការផវរផញរសុំខានុ់ៗ
ផដលបានមរពីការសិរាថមីៗ រពមទាុំងការពនយលុ់បរស្រស្ថយអុំពីការសដរមចបានដធៀបដៅនឹង
សមិទធិផលដៅអណតតិទីមួយផ្នវមិជឈការ។ 
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របាយការណុ៍ ដនុះរតវូបានដគផបងផចរា៩ផផនរ ផដលរនុងដនាុះផផនរទី២ បានផតលុ់នូវដសចរតី
សដងខបពីការររដឃើញសុំខានុ់ៗ និងផផនរទី៣ បានបង្កា ញពីរបវតតិផ្នដុំដណើ រការរុំផណទរមងុ់វមិជឈ  
ការ។ ផផនរទី៤ ពណុ៌ នាអុំពីជុំហាននាដពលបចចុបបននផ្នរុំផណទរមងុ់វមិជឈការ និងផផនរទី៥ វាយតុំផ្ល
ដៅដលើការអនុវតតនុ៍រុំផណទរមងុ់រនុងការផសវងររបញ្ជា សុំខានុ់ៗ និងភាពរបឈមផដលរារាុំងដលុ់
ដុំដណើ រការរុំផណទរមងុ់។ ផផនរទី៦ ដតត តការយរចិតតទុរោរុ់ដៅដលើការអនុវតតនុ៍របសុ់ររមុរបឹរា
ឃុុំ និងផផនរទី៧ សងាតុ់ធងនុ់ដៅដលើររមិតផ្នការចូលរមួរបសុ់របាពលរដឋ។ ផផនរទី៨ គឺទារុ់ ទងដៅ
នឹងការរុំណតុ់ររបញ្ជា ថមីៗផដលដរើតដឡើង និងផផនរចុងដរកាយផដលាផផនរទី៩ សុំដោគ និងផតលុ់
នូវដមដរៀនាដរចើនសរម្មបុ់ការសិរាបនត ។ 

ដបើដទាុះបីារបាយការណុ៍ ដនុះបានផតលុ់នូវព័តុ៌ម្មនដ៏ម្មនស្ថរុៈសុំខានុ់រ៏ដោយ រងវុះខាត
ដៅផតម្មន រុ់ព័នធនឹងវធីិស្ថស្រសតផដលររមុស្រស្ថវរាវបានយរមរដរបើ និងការេវុះការចុុះរបមូល
ព័តុ៌ម្មនដដើមបបីញ្ជា រុ់បផនថមដលើព័តុ៌ម្មនផដលម្មនស្រស្ថបុ់។ ផតដបើដទាុះាោុ៉ងដនុះរតី ររមុសិរា
សងឃឹមោុ៉ងមុ៉ុតម្មុំថ្ន របាយការណុ៍ ដនុះពិតាម្មនស្ថរុៈរបដោជនុ៍ដលុ់ម្មច សុ់ជុំនួយ និងអងគការ
នានាផដលដធវើ រុ់ព័នធនឹងវមិជឈការ និងការអភិវឌឍនុ៍ដៅរនុងរពុះរាាណ្តចរររមពុា។ របាយ
ការណុ៍ ដនុះអាចដធវើា ឯរស្ថរដោងសរម្មបុ់ការស្រស្ថវរាវនាដពលអនាគត និងសរម្មបុ់ការដរៀបចុំ
ផផនការយុទធស្ថស្រសតទារុ់ទងនឹងវមិជឈការផងផដរ។ 
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២. សេចក្តីេសងេប 
 
ដបើដរបៀបដធៀបនឹងអាណតតិទីមួយ អាណតតិទីពីរផ្នវមិជឈការ (នន ុំ២០០៧ ដលុ់នន ុំ២០១២) 

បង្កា ញពីការររីចុំដរ ើនមួយចុំនួនទារុ់ទងដៅនឹងរុំផណទរមងុ់វមិជឈការ។ ដទាុះាោុ៉ងដនុះរតី ការ
សិរាររដឃើញថ្ន មិនម្មនការតល សុ់បតូរដរចើនដទដៅដលើវមិជឈការនដោបាយ  រុ់ព័នធនឹងការផបង
ផចរអុំណ្តចនដោបាយ ការរតួតពិនិតយតាមោន រពមទាុំងគណដនយយភាពផបបរបាធិបដតយយ 
របសុ់មន្រនតីាបុ់ដនន តថ្នន រុ់មូលោឋ នដៅអាណតតិទីពីរដនុះ។  ម្មនការបដងាើតររុមរបឹរាថ្នន រុ់ដរកាមាតិ
តាមរយុៈការដបាុះដនន តអសរលសរម្មបុ់ថ្នន រុ់ដេតត ររងុ ស្រសុរ និងេណឌ ដៅនន ុំ២០០៩។ រ៏បុ៉ុផនត
របព័នធដបាុះដនន តផដលបានដរបើសរម្មបុ់ការដបាុះដនន តររុមរបឹរាថ្នន រុ់ដរកាមាតិដនាុះ ដៅមិនទានុ់
ម្មនរបាធិបដតយយ និងមិនទានុ់ឆលុុះបញ្ជច ុំងពីដគលការណុ៍ ផ្នសិទធិរនុងការដបាុះដនន តាសរលដៅ
ដឡើយ ។ 

ាមួយនឹងការសដរមចបានតិចតួចដៅឃុុំសង្កា តុ់ វមិជឈការរដឋបាលបានដតត តការយរចិតត
ទុរោរុ់ភាគដរចើនដៅថ្នន រុ់ស្រសុរ និងររងុ។ រាជរោឋ ភិបាលបានចាបុ់ដផតើមការដរៀបចុំ ”រិចចការដផទរមុេ
ង្ករ” ដដើមបីដផទរមុេង្ករផដលបានដរជើសដរ ើសដៅថ្នន រុ់ដរកាម ដ លគឺថ្នន រុ់ស្រសុរ និងររងុ ដហើយឥឡូវ
ដនុះគឺសថិតដៅរនុងដុំណ្តរុ់ទីមួយស្ថរលបងដោយររសួង៥ រមួម្មន ររសួងសុខាភិបាល ររសួង
អបុ់រ ុំយុវជន និងរីឡា ររសួងរសិរមម ររសួងអភិវឌឍនុ៍ជនបទ និងររសួងធនធានទឹរ។  វមិជឈការ 
ហិរញ្ញវតថុមិនរតវូបានដគអនុវតតដៅដឡើយ ដបើដទាុះាដគសដងាតដឃើញម្មនការដផទរហិរញ្ញវតថុកានុ់ផត
ដរចើនដឡើងពីថវកិារដឋដៅមូលនិធិឃុុំ សង្កា តុ់។ រាជរោឋ ភិបាលរ៏បានដធវើការរបផមរបមូលធនធាន
ផដលបានមរពីផ្ដគូអភិវឌឍនុ៍ាចុំណូលបផនថមដៅដលើមូលនិធិឃុុំ សង្កា តុ់ផងផដរ។ ការដតត តការ
យរចិតតទុរោរុ់របសុ់រាជរោឋ ភិបាលដៅដលើមូលនិធិស្រសុរ ររុង រ៏រតូវបានដគសដងាតដឃើញផងផដរ 
ផដលដនុះាជុំហានឈាននាុំដៅររការអនុម័តអនុររិតយដលេ ៣៦ សតីអុំពីការបដងាើតមូលនិធិស្រសរុ 
ររងុ ផដលចាបុ់អនុវតតរនុងនន ុំ២០១៣។ 

ការអនុវតតនុ៍វមិជឈការបានរមួចុំផណរដៅររដគលដៅដ៏ធុំទូោយផ្នរដបៀបវារុៈរុំផណទរមងុ់ 
គឺដដើមបជីុំរញុដលុ់ការកាតុ់បនថយភាពររីររ និងដលើររមពសុ់របាធិបដតយយដៅថ្នន រុ់មូលោឋ ន។ ការ
សិរាបានររដឃើញថ្ន គណដនយយភាពរបសុ់ររុមរបឹរាឃុុំចុំដ ុះរបាពលរដឋម្មនភាពលែរបដសើរ 
និងដុំដណើ រការដរៀបចុំផផនការ និងការសដរមចចិតតរបសុ់ររុមរបឹរាឃុុំរ៏រតូវបានពរងឹងកានុ់ផតដរចើន
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ាងមុន ដដើមបដីនព ុះដៅររដគលការណុ៍ របាធិបដតយយ។ ររមុរបឹរាឃុុំម្មនភាពសនិទធិស្ថន លាមួយ
របាពលរដឋ ដហើយការរពយួបារមភរបសុ់ពួរគតុ់ភាគដរចើនគឺ ដតត តដៅដលើតរមវូការមូលោឋ ន ផដល
ដនុះបានបង្កា ញថ្ន គម្មល តរវាងរដឋ និងរបាពលរដឋរតូវបានកាតុ់បនថយដៅរនុងររមិតមួយ ដូចផដល
បានរ ុំពឹងទុរដៅរនុងរទឹសតី។ ដលើសពីដនុះដៅដទៀត ររមុរបឹរាឃុុំបានរមួចុំផណរាដរចើនរនុងការ
ដោុះស្រស្ថយជដម្មល ុះដៅមូលោឋ ន និងការធានាដអាយម្មនសនតិភាព និងសុវតថិភាព ដបើដទាុះបីា   
លទធភាពរបសុ់េលូនដៅម្មនររមិតសរម្មបុ់ការង្ករអភិបាលរិចចមូលោឋ នរ៏ដោយ។ ដោយស្ថរផត
មូលនិធិឃុុំសង្កា តុ់ ដៅម្មនររមិតតិចតួចដៅដឡើយ ដូចដនុះររុមរបឹរាឃុុំ សង្កា តុ់រតវូផតពឹងផផែរ
ដលើថវកិាខាងដរៅ ផដលបានមរពីគណបរសនដោបាយ ឬសបបុរសជន ដហើយរបការដនុះបាន
បដងាើតដអាយម្មនរបដភទដផសងដទៀតផ្នគណដនយយភាព។ ររុមរបឹរាឃុុំ សង្កា តុ់សដរមចបានសមិទធ
ផលដៅរនុងការដរបើរបាសុ់មូលនិធិឃុុំ សង្កា តុ់ រុ់ព័នធដលើការរស្ថងដហោឋ រចនាសមព័នធដូចា ផលូវលុំ
ជនបទ ដបើដទាុះបី ាការរមួចុំផណររបសុ់ររុមរបឹរាឃុុំ សង្កា តុ់ដៅដលើដសវារមមសងគមដៅម្មន
ររមិតដៅដឡើយរតី។ បញ្ជា របឈមមួយចុំនួនរ៏រតវូបានដគររដឃើញ ផដលរមួម្មនឥទធិពលខាងដរៅ
ដៅដលើការសដរមចចិតតរបសុ់ររុមរបឹរាឃុុំ ផដលតរមូវដអាយម្មនការយរចិតតទុរោរុ់ និងភាពដៅ
ម្មនររមិតផ្នតួនាទី និងអាណតតិរបសុ់ររុមរបឹរាឃុុំ សង្កា តុ់ដៅរនុងរិចចការរគបុ់រគងធនធានធមម
ាតិ ផដលរារាុំងដលុ់ការអនុវតតនុ៍របសុ់ររមុរបឹរាឃុុំ ។ 

ការចូលរមួរបសុ់របាពលរដឋដៅផតម្មនររមិតដៅរនុងអាណតតិទីពីរ ដបើដទាុះបីារបាពល 
រដឋហារុ់ដូចាម្មនការយលុ់ដឹងកានុ់ផតរបដសើរដឡើង សតីពីដសរភីាពរនុងការបដញ្ចញមតិ និងការចូល
រមួរបសុ់អងគការនានា។ ការចូលរមួម្មនររមិតទាប គឺបណ្តត លមរពីរងវុះខាតចុំណ្តបុ់អារមមណុ៍
របសុ់របាពលរដឋដៅដលើរិចចការររមុរបឹរាឃុុំ រតាត ដសដឋរិចច និងវបបធមុ៌ ជុំនាញសរមបសរមួល 
និងរងវុះខាតព័តុ៌ម្មនអុំពីការរបជុុំ ការដលើរទឹរចិតត និងរតីសងឃមឹដៅរនុងការចូលរមួរបជុុំ។ ការចូល
រមួហារុ់បីដូចារតូវបានរតឹបនតឹង ដៅរនុងររមិតផ្នរិចចរបជុុំណ្តផដលម្មនដសចរតីសដរមចចិតត។     
េណុៈដពលផដលការចូលរមួដៅម្មនររមិតទាបដៅរនុងរិចចរបជុុំផលូវការ របាពលរដឋចូលចិតតដលើរ
ដឡើងតរមវូការរបសុ់ពួរគតុ់ដៅដមភូមិ ឬចាសុ់ទុុំរនុងភូមិ។ ដៅរនុងរុំឡុងដពលផដលចាុំបាចុ់មួយ
ចុំនួន ដគរ៏សដងាតដឃើញថ្ន ការចូលរមួរបសុ់របាពលរដឋម្មនររមិតេពសុ់ផងផដរ។ 

បញ្ជា ថមីៗ រតវូបានដគររដឃើញ ផដលរនុងដនាុះរមួម្មនការបដងាើតទូទាុំងរបដទសនូវគណុៈ     
រម្មម ធិការស្រសតី និងរុម្មរ (គ.រ.ស.រ) ការោរុ់បញ្ចូ លដៅរនុងរិចចពិភារា រុ់ព័នធនឹងបញ្ជា ការផរប
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របួលអាកាសធាតុ ដៅថ្នន រុ់ឃុុំ ការបដងាើតដឡើងនូវសម្មគមពីរ មួយសរម្មបុ់ឃុុំ/សង្កា តុ់ និងស្រសុរ/   
េណឌ  ដហើយមួយដទៀតសរម្មបុ់ររមុរបឹរាដេតត រពមទាុំងការដបតាា ចិតតថមីរបសុ់ររុមរបឹរាឃុុំ ដៅរនុង
អាណតតិទីបីដដើមបដីតត តការយរចិតតទុរោរុ់ដៅដលើដសវាសងគម។ 

 

៣. របវតតិននការស ោះសនន តឃុ ំេង្កា ត់ និងវិមជ្ឈការ 
 

រុំផណទរមងុ់ថ្នន រុ់ឃុុំ សង្កា តុ់ម្មនដដើមរុំដណើ តមរពីរមមវធីិសិោផដលបានចាបុ់ដផតើមដឡើង
ដៅនន ុំ១៩៩៦។ រមមវធីិដនុះ ចាបុ់ដផតើមដឡើងដុំបូងម្មនលរខណុៈាររបេ័ណឌ ដដើមបីដរៀងគរធនធាន 
សរម្មបុ់គដរម្មងដហោឋ រចនាសមព័នធពីបណ្តត ផ្ដគូអភិវឌឍនុ៍ និងរោឋ ភិបាលដដើមបឲី្យស្រសបតាមតរមូវ
ការ ដៅតាមមូលោឋ នរនុងដេតតដគលដៅរនុងរបដទសរមពុា។ រនុងនន ុំដផដលដនុះ ដោយម្មនការគុំ
រទពីមូលនិធិអភិវឌឍនុ៍ទុនសហរបាាតិ (UNCDF) មូលនិធិអភិវឌឍនុ៍មូលោឋ ន (LDF) រតូវបាន
ដលើរដឡើងដដើមបីផតលុ់ការគុំរទដលុ់ឃុុំ សង្កា តុ់ ផដលាដគលដៅ ពីនន ុំ១៩៩៦ ដលុ់នន ុំ២០០០។  
LDF បានដផទរធនធាន និងអុំណ្តចរនុងការដធវើដសចរតីសដរមចដលុ់ថ្នន រុ់ឃុុំ សង្កា តុ់ដដើមបឲី្យដគអាច
ដឆលើយតបដៅនឹងតរមូវការារុ់ផសតងាអាទិភាពតាមរយុៈការដធវើផផនការ។ ការដធវើផផនការដនុះដធវើ
ដឡើងដដើមបីទទួលបានថវកិាពីមូលនិធិអភិវឌឍនុ៍មូលោឋ ន។ រមមវធីិដនុះ តារុ់ផតងដឡើងដដើមបីាការ
ស្ថរលបងរនុងការដធវើផផនការវមិជឈការ និងវសិហមជឈការ ការរគបុ់រគងហិរញ្ញវតថុ ការអភិវឌឈនុ៍ដៅ
ថ្នន រុ់មូលោឋ ន ផដលបានរតួសរតាយផលូវរនុងការបដងាើតដឡើងនូវចាបុ់សតីពី ការរគបុ់រគងរដឋបាលឃុុំ 
សង្កា តុ់រនុងនន ុំ ២០០១ និងការបដងាើតឲ្យម្មននូវមូលនិធិឃុុំ សង្កា តុ់រនុងនន ុំ២០០២។ ាលទធផល ការ
ដបាុះដនន តថ្នន រុ់ឃុុំ សង្កា តុ់ដលើរទីមួយបានដលចដចញារូបរាងដឡើងរនុងនន ុំ២០០២ ដលើរទីពីររនុងនន ុំ
២០០៧ និងដលើរទីបីរនុងនន ុំ២០១២។ 

រនុងេណុៈផដលការដធវើវមិជឈការរនុងនន ុំ២០០២ បានដតត តាសុំខានុ់ដៅថ្នន រុ់ឃុុំ សង្កា តុ់ រាជ  
រោឋ ភិបាលរ៏បានចាបុ់ដផតើមដធវើការយរចិតតទុរោរុ់ដៅថ្នន រុ់ស្រសុរ េណឌ  ដេតត និងររុង តាមរយុៈការ
អនុម័តនូវររបេ័ណឌ យុទធស្ថស្រសតសរម្មបុ់រុំផណទរមងុ់វមិជឈការ និងវសិហមជឈការរនុងនន ុំ២០០៥។ 
ររបេ័ណឌ ដនុះបានរុំនតុ់នូវលរខណុៈចមបងសរម្មបុ់រដឋបាលថ្នន រុ់ដរកាមាតិ រមួម្មនដូចា រដឋបាល
ឯរភាព ការដបាុះដនន តររុមរបឹរាដោយមិនតទ លុ់ និងការផតងតាុំងគណុៈអភិបាលដៅថ្នន រុ់ស្រសរុ  
េណឌ  ដេតត និងររងុ។ ការដធវើរុំផណទរមងុ់ ម្មនដគលបុំណងបដងាើតឲ្យម្មនរបព័នធអភិបាលរិចចថ្នន រុ់
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ដរកាមាតិមួយផដលដុំដណើ រការរបរបដោយតម្មល ភាព និងគណដនយយភាព ដដើមបដីលើររមពសុ់ការ
អភិវឌឈនុ៍មូលោឋ ន និងការផតលុ់ដសវាស្ថធារណុៈដៅតាមតរមូវការរបសុ់របាពលរដឋ និងចូលរមួ
កាតុ់បនថយភាពររីរររនុងសហគមនុ៍។ 

បនាទ បុ់ពីអនុម័តចាបុ់សតីពីការរគបុ់រគងរដឋបាលរាជធានី ដេតត ររុង ស្រសរុ េណឌ  ផដលដៅ 
កាតុ់ថ្ន ចាបុ់អងគការ រនុងនន ុំ២០០៨ មរ ការដបាុះដនន តដរជើសដរ ើសររមុរបឹរាថ្នន រុ់ដេតត ររុង ស្រសរុ 
េណឌ មិនតទ លុ់មួយបានដធវើដឡើងរនុងនន ុំ២០០៩។ វាាការដបាុះដនន តមិនតទ លុ់ ដោយស្ថរម្មនផត 
ររមុរបឹរាឃុុំ សង្កា តុ់ផដលាអនរម្មនសិទធិដបាុះដនន តដរជើសដរ ើសររុមរបឹរាររងុ ដេតត ស្រសរុ េណឌ   
រឯីសម្មជិរររមុរបឹរាររងុ ស្រសុរ េណឌ ផដលរតវូដរជើសដរ ើស គឺឆលុុះបញ្ជច ុំងពីសម្មសភាពរបសុ់ររមុ
របឹរាឃុុំ សង្កា តុ់។  ដបើដទាុះបីរនលងមរ ការយរចិតតទុរោរុ់បានដតត តដៅដលើររមិតររមុរបឹរាររុង 
ស្រសុរ េណឌ រ៏ដោយ ររមុរបឹរាឃុុំ សង្កា តុ់ដៅផតដដើរតួនាទីសុំខានុ់រនុងរុំផណទរមងុ់វមិជឈការ និង
វសិហមជឈការ។ ដោយដហតុដនុះដហើយ ដទើបការសិរាដយើងដតត តសុំខានុ់ដលើការអនុវតតនុ៍របសុ់ររុម
របឹរា ឃុុំ សង្កា តុ់រនុងអាណតតិទីពីរនន ុំ(២០០៧២០១២)។ ាមួយគន ដនុះ ការសិរារ៏បានដលើរ
យរនូវស្ថថ នភាពាទូដៅរបសុ់ររមុរបឹរាររងុ ស្រសរុ េណឌ ផងផដរ។ 

 

៤. ស្ថា នភាពបចចបុបនន 
 

បនាទ បុ់ពីបានអនុម័តចាបុ់អងគការដៅផេ មិថុនា នន ុំ២០០៨ និងការដបាុះដនន តររមុរបឹរាមិន
តទ លុ់ដៅថ្នន រុ់ដរកាមាតិដៅផេឧសភា នន ុំ២០០៩ រមមវធីិាតិសរម្មបុ់ការអភិវឌឍនុ៍តាមផបបរបា  
ធិបដតយយដៅថ្នន រុ់ដរកាមាតិ (NP-SNDD) ផដលម្មនរយុៈដពលដបុ់នន ុំ និងផផនការអភិវឌឍនុ៍បីនន ុំ
ដុំបូង (ផអ៣) រតវូបានអនុម័តរនុងនន ុំ២០១០។ NP-SNDD និង ផអ៣ ម្មនដគលបុំណងបដងាើត
ឲ្យម្មនស្ថថ ប័នថ្នន រុ់ដរកាមាតិរបរបដោយលរខណុៈរបាធិបដតយយ ម្មនគណដនយយភាព និង
របសិទធភាព ដដើមបដីលើររមពសុ់ការអភិវឌឍនុ៍ដៅថ្នន រុ់ដរកាមាតិសរម្មបុ់អតថរបដោជនុ៍របសុ់របា
ាតិរមពុាទាុំងមូល។  

ផអ៣ ដតត តាសុំខានុ់ដលើបីនន ុំដុំបូង (ពីនន ុំ ២០១១ដលុ់ ២០១៣) ដៅថ្នន រុ់ស្រសុរ េណឌ ។     
ផអ៣ រុំពុងផតរតូវបានដគដធវើការពិនិតយដឡើងវញិពីវឌឍនភាព របសិទធភាពរនុងការដឆលើយតបដៅនឹង
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លទធផលផដលរ ុំពឹងទុរ ដដើមបផីតលុ់ាអនុស្ថសនុ៍រនុងការតារុ់ផតង និងអនុវតតនូវអវីផដលមិនទានុ់បាន
អនុវតតរនុងដុំណ្តរុ់កាលរបសុ់ ផអ៣ រ៏ដូចាផតលុ់អនុស្ថសនុ៍សរម្មបុ់ដុំណ្តរុ់កាលបនាទ បុ់ដទៀត
របសុ់រមមវធីិាតិសរម្មបុ់ការអភិវឌឍនុ៍តាមផបបរបាធិបដតយយដៅថ្នន រុ់ដរកាមាតិ។ 

គណុៈរម្មម ធិការាតិ សរម្មបុ់ការអភិវឌឍនុ៍តាមផបបរបាធិបដតយយដៅថ្នន រុ់ដរកាមាតិ   
(គ.ជ.អ.ប) ដដើរតួនាទីោុ៉ងសុំខានុ់រនុងនាមាអនររគបុ់រគងដលើរមមវធីិារមួ និងតាមរយុៈដលខា     
ធិការោឋ ន ផ្នគណុៈរម្មម ធិការាតិសរម្មបុ់ការអភិវឌឍនុ៍តាមផបបរបាធិបដតយយ ដៅថ្នន រុ់ដរកាម
ាតិ (NCDD-S) ម្មនការទទួលេុសរតូវរនុងការបដងាើតដគលនដោបាយ និងដធវើការសរមបសរមួល
ដលើរមមវធីិនានា។ រមមវធីិាតិ (NP-SNDD) រតូវបានរបគលុ់ឲ្យស្ថថ ប័នាតិរបាុំមួយ រមួម្មន NCDD-
S ររសួងមហាផ្ផទ ររសួងដសដឋរិចច និងហិរញ្ញវតថុ ររសួងផផនការ រដឋដលខាធិការោឋ នមុេង្ករ         
ស្ថធារណុៈ និងសមព័នធភាពាតិឃុុំ សង្កា តុ់។ 

រុំផណទរមងុ់វមិជឈការតាមវស័ិយម្មនការររីចដរមើន ដោយស្ថរម្មនការយលុ់រពមឲ្យម្មន 
ការរបគលុ់មុេង្ករមួយចុំនួន។ រនុងដពលាមួយគន ដនុះផដរ គ.ជ.អ.ប រ៏បានដសនើដចញឲ្យម្មនអនុ
ររឹតយ និងដសចរតីផណនាុំសតីពីការរុំណតុ់មុេង្ករ។ បចចុបបននដនុះ ការរុំណតុ់មុេង្ករបានដធវើដឡើងរនុង
ររសួងចុំនួនរបាុំរមួម្មន ររសួងរសិរមម សុខាភិបាល ធនធានទឹរ អភិវឌឈនុ៍ជនបទ និងររសួង
អបុ់រ ុំយុវជន និងរីឡា។ តាមការដរគង ដគរ ុំពឹងថ្ន ការរុំណតុ់មុេង្ករនឹងអាចបញ្ច បុ់ចុងនន ុំ២០១២។ 
ជុំហានបនាទ បុ់ នឹងឈានដលុ់ការពិនិតយដឡើងវញិនូវមុេង្ករ មុនដពលមុេង្ករទាុំងដនាុះរតូវបានដផទរ
ឲ្យដៅរដឋបាលថ្នន រុ់ដរកាមាតិ។ 

ថ្នន រុ់ស្រសុរ ររុង បានបដងាើតនូវការោិល័យមួយដឈាម ុះថ្ន “ការោិល័យផផនការ និងឃុុំ
សង្កា តុ់” ដដើមបផីតលុ់ាជុំនួយបដចចរដទសនានាតាមតរមូវការារុ់ផសតង និងធនធានផដលម្មន។ ថ្នន រុ់
ស្រសុរ ររុង រ៏បានអដញ្ា ើញតុំណ្តងររុមរបឹរាឃុុំ សង្កា តុ់ចូលរមួ រនុងរិចចរបជុុំរបសុ់េលួនរនុងដពលសម
ស្រសបណ្តមួយ (NCDD Forthcoming)។ 
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៥. ការពិនិតយសមើលដំសណើ រការក្ំថ្ណទរមង:់ បញ្ហា ចមបង និងរបឈម 
៥.១ វិមជ្ឈការនសោ យ 

 

ម្មនការដរើនដឡើងចុំនួនររងុ ស្រសុរ េណឌ  សង្កា តុ់ ឃុុំ និងភូមិ ដបើដរបៀបដធៀបដៅនន ុំ២០០៧ 
និងដរកាយនន ុំ២០០៧។ ស្រសុរ ររុង េណឌ ចុំនួនរបាុំបួន ឃុុំ សង្កា តុ់ ចុំនួន១២ និងភូមិចុំនួន ១៤៤ 
រតូវបានបដងាើតដឡើងថមី (NCDD 2011)។ ស្រសបដពលគន ដនុះផដរ ចុំនួនររមុរបឹរាឃុុំរ៏បានដរើនដឡើង
ពីចុំនួន ១១.២៦១នារុ់ផ្នអាណតតិទី១ ដៅដលុ់ចុំនួន ១១.៣៥៣នារុ់ រនុងអាណតតិទីពីរ រនុងដនាុះ 
៤០.៤៤% ផ្នចុំនួនររមុរបឹរាឃុុំ សង្កា តុ់ាររុមរបឹរាថមីផដលមិនធាល បុ់ាបុ់ដនន តពីមុនមរ។ 

វមិជឈការនដោបាយផដលរុំណតុ់រនុងការសិរាដនុះ សុំដៅដលុ់ការដបាុះដនន តដៅថ្នន រុ់មូល 
ោឋ ន ការផបងផចរអុំណ្តចនដោបាយ ការពិនិតយដលើអុំណ្តចនដោបាយ និងគណដនយយភាព និង
លរខណុៈរបាធិបដតយយរបសុ់មរនីតផដលដរជើសដឡើងដោយការដបាុះដនន ត។ ររមុរបឹរាឃុុំ សង្កា តុ់
ចុំនួន ១១.៣៥៣ បានាបុ់ដនន ត រនុងដនាុះ ម្មន១.៨១២ របូាស្រសីតផដលដសមើនឹង ១៦.១០%។ របាយ
ការណុ៍ របសុ់ COMFREL នន ុំ២០០៧ សតីពីការដបាុះដនន តររមុរបឹរាឃុុំ សង្កា តុ់ បានទទួលស្ថគ លុ់នូវ
ការររីចដរមើន ផផនរនដោបាយរនុងអណតតិទីពីរ។ រនុងអណតតិទីពីរដនុះផងផដរ រ៏បានឆលុុះបញ្ជច ុំងពីការ
ដរើនដឡើងនូវចុំនួនគណបរសនដោបាយដៅអភិបាលរិចចថ្នន រុ់មូលោឋ ន។ របផហល ៩០% ផ្នចុំនួន
ឃុុំ សង្កា តុ់ទាុំង ១.៦២១ ម្មនសម្មជិរររុមរបឹរាពីសុំណ្តរុ់គណបរស ដផសងៗដូចា÷  

 គណបរសរបាជនរមពុាទទួលបាន៦១%ផ្នចុំនួនសនលឹរដនន ត ដសមើនឹងចុំនួនររុមរបឹរា 
ឃុុំ សង្កា តុ់ ៧.៩៩៣របូ ឬដសមើនឹង ៧០% ផ្នចុំនួនររមុរបឹរាឃុុំ សង្កា តុ់សរបុ ។ 

 គណបរស សម រងសុី ទទួលបាន២៥% ផ្នចុំនួនសនលឹរដនន ត ដសមើនឹងចុំនួនររមុរបឹរាឃុុំ 
សង្កា តុ់ ២.៦៦០របូ ឬដសមើនឹង ២៣% ផ្នចុំនួនររមុរបឹរាឃុុំ សង្កា តុ់សរបុ។ 

 គណបរសនដរាតតមរណឫទធិ ទទួលបាន៨% ផ្នចុំនួនសនលឹរដនន ត ផដលចុំនួនររមុរបឹរា
ឃុុំ សង្កា តុ់ម្មន ៤២៥របូ ឬដសមើនឹង៤.៥% ផ្នចុំនួនររមុរបឹរាឃុុំ សង្កា តុ់សរបុ។ 

 គណបរសហុ៊វនុសិុនបិុចទទួលបាន៥% ផ្នចុំនួនសនលឹរដនន តសរបុ ដសមើនឹងចុំនួនររុម
របឹរាឃុុំ សង្កា តុ់ ២៧៤របូ ឬដសមើនឹង ២.៥% ផ្នចុំនួនររមុរបឹរាឃុុំ សង្កា តុ់សរបុ។ 
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ឃុុំផដលម្មនគណបរសសម រងសុី និងគណបរសហុ៊វុនសិុនបិុចឈនុះដនន តាដមឃុុំ គឺភាគដរចើន
សថិតដៅរនុងតុំបនុ់ោចុ់ស្រសោល ផដលអាចឲ្យដយើងដឹងពីតុលយភាពផ្នអុំណ្តច (Check and 
Balance) រវាងគណបរសនដោបាយផដលមិនកានុ់អុំណ្តច និងអាាា ធរផដលមរពីគណបរសរបា
ជនដូចា រនុងការដោុះស្រស្ថយបញ្ជា ដីធលី ឬបញ្ជា អភិបាលរិចច។ គណបរសសម រងសុមី្មនដៅរនុងឃុុំ 
រមួម្មន ឃុុំសូភី ស្រសរុអូរដរៅ ដេតតបនាទ យម្មនជ័យ ឃុុំបាុ៉ ដត ស្រសរុអូរោុ៉ោវ ដេតតរតនគីរ ីឃុុំផឆបពីរ 
ស្រសុរផឆប និងឃុុំភនុំផតបងពីរ ស្រសុរគូផលន ដេតតរពុះវហិារ និងឃុុំផលូវទូរ ស្រសុររុំពងុ់ផលង ដេតតរុំពងុ់
នន ុំង។ គណបរសហុ៊វនុសិុនបិុចម្មនដៅរនុងឃុុំអូររមុះ ស្រសុរដសៀមបូរ ដេតតសទឹងផរតង និងឃុុំអុំពិល 
ស្រសុរបនាទ យអុំពិល រនុងដេតតឧតតរម្មនជ័យ។ 

រមមវធីិាតិសរម្មបុ់ការអភិវឌឍនុ៍តាមផបបរបាធិបដតយយដៅថ្នន រុ់ដរកាមាតិ (NP-SNDD 
២០១០-២០១៩) បានអនុម័តដោយរាជរោឋ ភិបាលរមពុានាដដើមនន ុំ២០១០។ ចាបុ់ដផតើមពីនន ុំ២០១០ 
ដនុះ រាជរោឋ ភិបាលរមពុាបានចាបុ់ដផតើមអនុវតត NP-SNDD ដោយរបគលុ់អុំណ្តចដរចើនាងមុនដលុ់
ថ្នន រុ់មូលោឋ ន និងផតលុ់អុំណ្តចដលុ់របាពលរដឋឲ្យចូលរមួចុំផណររនុងរបាធិបដតយយថ្នន រុ់ដរកាម
ាតិ។  ដបើដទាុះាោុ៉ងដនុះរតី របព័នធផ្នការដបាុះដនន តដៅថ្នន រុ់ដរកាមាតិ មិនបានឆលុុះបញ្ជច ុំងពី
ដគលបុំណងផ្នការអភិវឌឍនុ៍តាមផបបរបាធិបដតយយ ដូចផដលបានផចងដៅរនុងដគលបុំណងផ្ន
រុំផណទរមងុ់វមិជឈការ  និងវសិហមជឈការដទ។ សថិតដរកាមរបព័នធដបាុះដនន តសរម្មបុ់ថ្នន រុ់ដរកាមាតិ
សពវផ្ថង របាជនម្មច សុ់ដនន តមិនអាចពរងឹងគណដនយយភាពរបសុ់មន្រនតីផដលាបុ់ដនន តបានដទ។ ឆលង
តាមការស្ថទ បសទងុ់មតិរបសុ់ COMFREL និងតាមរយុៈដវទិកាាមួយរបាពលរដឋ បានឲ្យដឹងថ្ន
របាពលរដឋមិនសូវម្មនជុំដនឿដលើរបព័នធដបាុះដនន តដនុះដទ ដហើយពួរដគដសនើឲ្យម្មនការដបាុះដនន ត
ដោយតទ លុ់ ដដើមបីដរជើសដរ ើសថ្នន រុ់ដឹរនាុំដៅថ្នន រុ់ដេតត ររងុ ស្រសរុ និងេណឌ ។ 

ដគររដឃើញថ្ន គុំនិតរបសុ់ររុមរបឹរាឃុុំ សង្កា តុ់ដៅដដើរតាមរបតុ់ឋានានុររមរដឋបាល      
ចាសុ់។ ឥរោិបថ និងទម្មល បុ់ចាសុ់ៗ រនុងការរគបុ់រគងដៅផតបនត ការសដរមចចិតតដៅតាមររមុ បរស
ពួរ និងបុគគល ាាងការដធវើសរមចចិតតដោយរបាពលរដឋមូលោឋ ន។ បផនថមពីដលើដនុះ ការយលុ់
ដឹងទារុ់ទងនឹងតួនាទី និងការចូលរមួរបសុ់របាពលរដឋ និងសងគមសីុវលិ ដៅម្មនររមិតដៅ      
ដឡើយ។ 

រនុងអុំឡុងអាណតតិទីពីរដនុះ រ៏ម្មនការដលចដចញដឡើងនូវការដបាុះដនន តមិនតទ លុ់ រនុងការ
ដរជើសដរ ើសររុមរបឹរាដេតត ររងុ ស្រសរុេណឌ  ដៅផ្ថងទី១៧ ផេឧសភា នន ុំ២០០៩។ ការដបាុះដនន តដនុះ 
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គឺផផែរដលើរបព័នធដបាុះដនន តតាមផបបសម្មម្មរត  ផដលតាមរយុៈរបព័នធដនុះគណបរសនដោបាយ  
រតូវដធវើការដរៀបចុំនូវបញ្ា ីដបរខជនរបសុ់េលួន ដហើយអនរផដលអាចដបាុះដនន តបានគឺាររមុរបឹរាឃុុំ    
សង្កា តុ់។ របព័នធដនុះអនុញ្ជញ តឲ្យររុមរបឹរាឃុុំ សង្កា តុ់ ដធវើការដបាុះដនន តឲ្យគណបរសរបសុ់េលួន។ 
ររមុរបឹរាឃុុំ សង្កា តុ់ដបាុះដនន តឲ្យគណបរសនដោបាយរបសុ់េលួន ាាងដបាុះដនន តឲ្យដបរខជន
តាមការដរជើសដរ ើសរបសុ់របាពលរដឋ ទាុំងដៅរនុងការដបាុះដនន តរពឹទធសភា នន ុំ២០០៦ និងការដបាុះ
ដនន តររុមរបឹរាថ្នន រុ់ដរកាមាតិរនុងនន ុំ២០០៩។ ដូដចនុះដហើយ ចុំនួនដៅអីផដលទទួលបានគឺសម
ម្មរតដៅនឹងចុំនួនររមុរបឹរាឃុុំ សង្កា តុ់ផដលភាគដរចើនមរពីគណបរសរបាជនរមពុា (ចុំនួនររមុ
របឹរាឃុុំ សង្កា តុ់ដសមើនឹង៧.៩៩៣របូ) គណបរសសម រងសុ ី (ចុំនួនររមុរបឹរាឃុុំ សង្កា តុ់ ដសមើនឹង 
២.៦៦០របូ) គណបរសនដរាតតមរណឫទធិ (ចុំនួនររុមរបឹរាឃុុំ សង្កា តុ់ ដសមើនឹង៤២៥របូ) និងគណ
បរសហុ៊វនុសិុនបិុច (ចុំនួនររុមរបឹរាឃុុំ សង្កា តុ់ ដសមើនឹង២៧៤របូ)។ ដគអាចដធវើការពាររណុ៍ ពីលទធ
ផលផ្នការដបាុះដនន តសរម្មបុ់រពឹទធសភា និងថ្នន រុ់ដរកាមាតិបានដោយង្កយ។  លទធផលផ្នការ
ដបាុះដនន តមិនតទ លុ់    រនុងការដរជើសដរ ើសររមុរបឹរាថ្នន រុ់ដរកាមាតិរនុងនន ុំ២០០៩ បានបង្កា ញថ្ន 
គណបរសរបាជនរមពុាទទួលបាន ២.៥៥១ ដៅអី គណបរសសម រងសុទីទួលបាន ៥៧៩ដៅអី 
គណបរសនដរាតតមរណឫទធិទទួលបាន ៤៤ដៅអី និងគណបរសហវនុសិុនបិុចទទួលបាន ៦១ ដៅអី។ 
របព័នធដបាុះដនន តដោយមិនតទ លុ់ផដលម្មនអនរដបាុះដនន តមរពីគណបរសធុំៗ អាចឲ្យដគដឹងបានពី
លទធផល។ របព័នធនដោបាយដៅថ្នន រុ់មូលោឋ ន បង្កា ញថ្ន ដមឃុុំ ដៅសង្កា តុ់ និងដមភូមិ មរពីគណ
បរសរបាជនរមពុាម្មនចុំនួន ៩៨% ។ 

ម្មនគណបរសដផសងៗចុំនួនរបាុំពីរាតុំណ្តងមរពីររុមរបឹរាឃុុំ សង្កា តុ់ បុ៉ុផនតម្មនផតគណ
បរសបួនបុ៉ុដណ្តណ ុះ ផដលទទួលបានចុំនួនដៅអីដរចើនាងដគរនុងការដបាុះដនន តដរជើសដរ ើសររមុរបឹរា 
ដេតត ររងុ ស្រសរុ េណឌ ។ រនុងដនាុះ គណបរសកានុ់អុំណ្តចទទួលបាន ៧៨% ផ្នចុំនួនដៅអីសរបុ។ 
ម្មនផត ៣៦៣ដៅអីបុ៉ុដណ្តណ ុះផដលបានដៅដលើររមុរបឹរាាស្រសតី រនុងចុំដណ្តមដៅអីសរបុចុំនួន 
២.៨៨០ ផដលដសមើនឹង ១៣%។ បចចុបបននដនុះ រចនាសមព័នធដៅថ្នន រុ់ររងុ ស្រសរុ េណឌ  បានបដងាើតដឡើង
រចួរាលុ់ និងរុំពុងដុំដណើ រការ (NCDD Forthcoming)។  

ការដធវើឲ្យម្មនសវ័យភាពដៅររមិតស្រសរុ ររុង និងថ្នន រុ់ដរកាមាតិ គឺារតាត ចាុំបាចុ់ដដើមបីដធវើ
ឲ្យសដរមចបាននូវដគលបុំណងរបសុ់ ផអ៣ (NCDD Forthcoming)។ ចាបុ់អងគការបានផចងពី
រចនាសមព័នធរបសុ់ស្រសរុ ររុង និងរដឋបាលថ្នន រុ់ដរកាមាតិ រឯីសវ័យភាពដនុះរតូវបានរបគលុ់ដៅឲ្យ
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ររមុរបឹរាទាុំងដនាុះ។ ដបើដទាុះាោុ៉ងដនុះរតី វាម្មនភាពេុសផបលរគន ោុ៉ងខាល ុំងទារុ់ទងដៅនឹង
សមតថភាពរនុងការទទួលបាននូវសវ័យភាពរនុងចុំដណ្តមររមុរបឹរាររុង ស្រសុរ។ ររមុរបឹរាស្រសរុ 
ររងុមួយចុំនួនម្មនដុំដណើ រការលែដៅមុេ ដោយស្ថរដគដធវើការចុុះសរមងុបានលែាមួយគណុៈអភិ  
បាល។ ររមុរបឹរាររុង ស្រសុរដផសងដទៀតដៅមិនទានុ់យលុ់បានចាសុ់ពីមុេង្ករ តួនាទីរបសុ់េលួនា
ពិដសសសរមមភាពផដលទារុ់ទងនឹងការដធវើផផនការ និងថវកិា ផដលដធវើឲ្យពួរដគដដើរតួតិចតួច និង
ពឹងផផែរោុ៉ងខាល ុំងដលើគណុៈអភិបាល។ 

ដៅរនុងអាណតតិទីពីរ ឆលងតាមរយុៈការដលើររមពសុ់ការយលុ់ដឹង បានបង្កា ញឲ្យដឃើញ
ពីការចូលរមួរបសុ់របាពលរដឋរនុងដុំដណើ រការផ្នការសដរមចចិតត ការអភិវឌឈនុ៍ថ្នន រុ់មូលោឋ ន រមមវធីិ
វនិិដោគដៅថ្នន រុ់ឃុុំ សង្កា តុ់ដោយដលើរដឡើងពីបញ្ជា  និងតរមវូការាអាទិភាព និងការដរៀបចុំអនុវតត
គដរម្មង។ ផផែរដលើការបណតុ ុះបណ្តត លផដលផតលុ់ដោយររសួងមហាផ្ផទ បានបង្កា ញថ្ន ស្ថថ ប័ន  
 រុ់ព័នធ និងអងគការដរៅរោឋ ភិបាលអាចជួយបដងាើននូវសមតថភាពរនុងការអនុវតតនុ៍តួនាទីរបសុ់ពួរដគ 
(NCDD 2011)។ 

បញ្ជា របឈម1 

 គណបរសរបាជនដៅផតដឹរនាុំតត ចុ់មុេរនុងឃុុំចុំនួន ១៦៦ និងបានកានុ់កាបុ់ ដៅអីទាុំង
អសុ់ផដលដរបៀបដធៀបដៅនន ុំ ២០០២ ម្មនចុំនួនផត១៤៨។ រនុងចុំដណ្តមដមឃុុំចុំនួន ១.៦២១
របូ ម្មនផតដមឃុុំ ២៨ របូមរពីគណបរស សម រងសុី និង២ របូមរពីគណបរសហុ៊វុនសិុនបិុច។ 
រតីបារមភចមបងសរម្មបុ់គណបរសដផសងដទៀតផដលមិនផមនាគណបរសរបាជនរមពុា ដនាុះ
គឺពួរដគម្មនការពិបាររនុងការដរជើសដរ ើសដបរខជនឲ្យបានរគបុ់រគនុ់ ដដើមបចូីលរមួរបរួត
របផជងរនុងការដបាុះដនន ត។  ស្ថថ នភាពដនុះដធវើឲ្យគណបរសរបាជនរមពុា គឺាគណបរស
ផដលចូលរមួរបរួតរបផជងផតមួយគតុ់ និងដបរខជនរបសុ់គណបរសដនុះ នឹងកានុ់ផតដរើន
ដឡើងរនុងការដបាុះដនន តនាដពលអនាគត។ 

 របព័នធដបាុះដនន តបចចុបបនន មិនអនុញ្ជញ តឲ្យរបាពលរដឋធមមតាឈរដឈាម ុះដបាុះដនន តបាន
ដទ។ របព័នធដបាុះដនន តដៅថ្នន រុ់ឃុុំ សង្កា តុ់ និងររមុរបឹរាថ្នន រុ់ដរកាមាតិបចចុបបនន គឺផផែរដៅ

                                                           
1
 បញ្ហា ប្រឈបនមះ ន  គឺអែផទកះ ើះ លបរយកយការណប របស  COMFREL ឆ្ន ុំ ២០០៧សតីពីការវាយតម្មៃការះ យក ះ ឆ្ន ត 
ះ ប្រឈរបសះ រ បសប្រឈកុមប្រឈបឹកាឃុុំ 
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ដលើបញ្ា ីដបរខជនរបសុ់គណបរស ផដលាដហតុដធវើឲ្យររុមរបឹរាម្មនការទទួលេុសរតវូ និង
ដស្ថម ុះរតងុ់ដៅកានុ់ថ្នន រុ់ដឹរនាុំបរសរបសុ់េលួន ាាងដៅកានុ់អនរផដលដបាុះដនន តឲ្យ។ បផនថម
ពីដលើដនុះ គណបរសនដោបាយម្មនសិទធិដរដបរខជនដចញពីបញ្ា ី ដបើដទាុះបីដបរខជនដនាុះ
រតូវបានរបាជន ដបាុះដនន តដហើយរ៏ដោយ។ 

 ធនធានរតូវចុំណ្តយដរចើនដលើការបណតុ ុះបណ្តត លផផនរសមតថភាព ដោយស្ថរផតវារតូវចាបុ់
ដផតើម និងដធវើដឡើងាបនតបនាទ បុ់ដលុ់ររមុរបឹរាឃុុំ សង្កា តុ់ផដលាបុ់ថមី (៤០.៤៤%)។ ដូដចនុះ
ដគរតូវការ ការបណតុ ុះបណ្តត លដលើផផនរសមតថភាពដដើមបីឲ្យពួរដគ អាចបុំដពញតួនាទីរបរប 
ដោយរបសិទធភាព ដដើមបីដឆលើយតបតាមតរមូវការរបសុ់របាពលរដឋ។ 

៥.២ វិមជ្ឈការរដឋ ល 
 ររមុរបឹរាឃុុំ សង្កា តុ់ម្មនតួនាទីដផសងដទៀតរនុងនាមាភាន រុ់ង្ករ ដូចបានផចងរនុងចាបុ់សតីពី
ការរគបុ់រគងរដឋបាលឃុុំ សង្កា តុ់។ តួនាទីដនុះរមួម្មនដូចា ដធវើសុំបុរតរុំដណើ ត ដធវើបចចុបបននភាពបញ្ា ី
ដបាុះដនន ត និងចុុះបញ្ា ីដីធលីាដដើម។ល។  ដោយម្មនការគុំរទទាុំងផផនរសម្មភ រុៈ ថវកិា និងការ
អភិវឌឍនុ៍ធនធានមនុសស (NCDD 2011)។ 

ចាបុ់សតីពីការរគបុ់រគងរដឋបាលឃុុំ សង្កា តុ់ និងរគបុ់រគងរដឋបាលរាជធានី ដេតត ររុង ស្រសរុ  
េណឌ  និង NP-SNDD បានផចងពីការរបគលុ់មុេង្ករដលុ់រដឋបាលថ្នន រុ់ដរកាមាតិ បុ៉ុផនតរហូតមរដលុ់
បចចុបបននដនុះ មិនទានុ់ម្មនការរបគលុ់មុេង្ករណ្តមួយដៅដឡើយ។  វាទាមទារឲ្យម្មនការសិរា
ផដលលែិតលែនុ់មួយ រមួាមួយយុទធស្ថស្រសត និងមុេង្ករចាសុ់ោសុ់ ដោយម្មនការចូលរមួពីអនរ រុ់
ព័នធដផសងដទៀត (NCDD 2011)។  

ដៅររមិតថ្នន រុ់ស្រសរុ ររងុ េណឌ  ដរៅពីការោរុ់ឲ្យម្មននូវរចនាសម័ពនធ និងបដងាើតឲ្យម្មន
សវ័យភាពដហើយ ចុំនុចសុំខានុ់ដផសងដទៀតរនុងដុំណ្តរុ់កាលដុំបូងរបសុ់ NP-SNDD គឺការដផទរមុេង្ករ
ថ្នន រុ់ាតិ ដោយរមួបញ្ចូ លទាុំងធនធានមនុសស និងថវកិា ដៅឲ្យរដឋបាលថ្នន រុ់ដរកាមាតិ (NCDD 
Forthcoming)។ 

ការដធវើវមិជឈការមុេង្ករារុ់ោរុ់មួយចុំនួនពីថ្នន រុ់ាតិ រុំពុងផតរតូវបានដរៀបចុំដឡើង និង
សថិតរនុងដុំណ្តរុ់កាលដធវើការរុំណតុ់មុេង្ករដៅរនុងររសួងចុំនួនរបាុំ (ររសួងសុខាភិបាល ររសួង
អបុ់រ ុំ យុវជន និងរីឡា ររសួងរសិរមម ររសួងអភិវឌឈនុ៍ជនបទ និងររសួងធនធានទឹរ)។ ការរុំន
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តុ់   មុេង្ករដនុះ រ ុំពឹងថ្ននឹងបញ្ច បុ់នាចុងនន ុំ២០១២ បុ៉ុផនតដគរតវូចុំណ្តយដពលយូរាងដនុះ។ ជុំហាន
បនាទ បុ់ គឺដធវើការពិនិតយមុេង្ករដឡើងវញិ ដដើមបឈីានដៅដលុ់ការសដរមចមួយដ៏ពិតរបារដរនុងការ
ដផទរមុេង្ករពីថ្នន រុ់ាតិ ដៅកានុ់ថ្នន រុ់ដរកាមាតិ។ 

បញ្ជា របឈម 

 ដគអាចសនសុំបានទាុំងដពលដវោ និងធនធាន របសិនដបើដុំដណើ រការផ្នការរុំណតុ់មុេង្ករដធវើ
ដឡើង ដោយរុំណតុ់មុេង្ករផដល រុ់ព័នធឲ្យបានចាសុ់ោសុ់ និងសមស្រសបរនុងការដធវើវមិជឈ
ការ។ ការផតលុ់មុេង្ករអាចស្ថរលបងដធវើដលើវស័ិយណ្តមួយ ដដើមបរីុំណតុ់ពីភាពដាគជ័យ
ឲ្យបាននបុ់រហ័ស និងគួរផតលុ់ដលុ់រដឋបាលថ្នន រុ់ដរកាមាតិររមិតណ្តផដលម្មនមន្រនតីអាច
អនុវតតបាន (NCDD Forthcoming)។ 
 

៥.៣ វិមជ្ឈការហរិញ្ញវតាុ 
ឃុុំ សង្កា តុ់រនលងមរ បានទទួលធនធានហិរញ្ញវតថុពីថវកិាឃុុំ/សង្កា តុ់ ការចូលរមួរបសុ់របា

ពលរដឋ និងតាមរយុៈគដរម្មងនិងរមមវធីិរបសុ់ផ្ដគូអភិវឌឈនុ៍។ របភពចុំនូលតទ លុ់របសុ់ឃុុំ សង្កា តុ់
ផដលរមួម្មនដូចា ចុំនូលផដលបានមរពីពនធ និងមិនផមនពនធ និងរបភពចុំណូលដផសងដទៀតមិន
ទានុ់រតូវបានសិរា និងពិចារណ្តដៅដឡើយ (NCDD 2011)។ 

ថវកិាឃុុំ សង្កា តុ់រតូវបានបដងាើត និងបដងាើនដឡើងាបនតបនាទ បុ់។  ដៅរនុងអាណតតិទីពីររបសុ់
ឃុុំ សង្កា តុ់ រោឋ ភិបាលបានសដរមចដផទរចុំណូលចរនតរបសុ់េលួនដៅឲ្យថវកិាឃុុំ សង្កា តុ់ផដលដសមើនឹង 
២.៥៦% រនុងនន ុំ ២០០៧ ២.៧០% រនុងនន ុំ ២០០៨ ២.៧៥% រនុងនន ុំ ២០០៩ និង២.៨០% រនុងនន ុំ 
២០១០ និង២០១១។ រោឋ ភិបាលរ៏បានជួយដរៀងគរធនធានពីផ្ដគូអភិវឌឈនុ៍ដផសងដទៀត ាធនធាន
បផនថមដលុ់ឃុុំ សង្កា តុ់ដគលដៅ។ ឃុុំ សង្កា តុ់ ទទួលផងផដរនូវថវកិាចូលរមួពីសុំណ្តរុ់របាពលរដឋ
រនុងមូលោឋ នពីនន ុំ ២០០៧ ដលុ់ នន ុំ ២០១០ រនុងចុំនួន ៥,៦៥៦,៦៩០.០០០ ដរៀល (របផហល 
១,៤១៤,១៧៣ ដុោល រ សហរដឋអាដមរចិ)។ 

ឃុុំ សង្កា តុ់បានចូលរមួអភិវឌឍនុ៍មូលោឋ ន ដបើដទាុះបីមិនម្មនមុេង្ករចាសុ់ោសុ់ និង
ធនធានម្មនររមិតរុ៍ដោយ។ ឃុុំ សង្កា តុ់បានចូលរមួរនុងការផតលុ់ដសវាសងគម រមួម្មនដូចា ការផថ
ររាសនតិសុេ និងសណ្តត បុ់ធាន បុ់សងគម ការរគបុ់រគងធនធានធមមាតិ ការដោុះស្រស្ថយជដម្មល ុះ ការ
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រគបុ់រគងទីផារ និងការសុំណលុ់ (ាពិដសសដៅទីរបជុុំជន) ការអបុ់រ ុំ សុេភាព និងរសិរមម តាម  
រយុៈការផតួចដផតើមរបសុ់ររមុរបឹរា ាពិដសស ដមឃុុំ និងដដើមបដីឆលើយតបដៅតាមតរមូវការមូលោឋ ន។ 

តូនាទីឃុុំ សង្កា តុ់ទារុ់ទងមុេង្ករខាងដលើដនុះ មិនបានអនុវតតដូចគន ដទ។ ដរៅពីរតាត ភាពា
អនរដឹរនាុំរបសុ់ដមឃុុំ ដៅសង្កា តុ់ ម្មនរតាត ដផសងៗដទៀតដូចា ការគុំរទពីគណបរសនដោបាយ 
អងគការដរៅរោឋ ភិបាល និងរិចចសហការពីមនទីរជុំនាញ។ ឃុុំ សង្កា តុ់ ម្មនបញ្ជា លុំបាររនុងការ
បុំដពញការង្កររបសុ់េលួន ដោយស្ថរផតធនធានរបសុ់េលួនដៅម្មនររមិត។ ររុមរបឹរាឃុុំ សង្កា តុ់ដសនើ
សុុំឲ្យម្មនការបដងាើត និងរុំណតុ់ឲ្យបានចាសុ់ោសុ់ពីមុេង្ករផដលរបគលុ់ឲ្យ និងធនធានអម
ាមួយមុេង្ករដនុះ។ 

តាុំងពីនន ុំ២០០២ វមិជឈការហិរញ្ញវតថុបានដតត តាសុំខានុ់ដលើមូលនិធិឃុុំ សង្កា តុ់។ វមិជឈការ
ហិរញ្ញវតថុដៅផតផតលុ់អាទិភាពដលុ់ឃុុំ សង្កា តុ់ បុ៉ុផនតរ៏ចាបុ់ដផតើមផតលុ់ការយរចិតតទុរោរុ់ដៅថ្នន រុ់
ស្រសុរ និងររងុផងផដរ។ មុនដពលម្មនការដបាុះដនន តមិនតទ លុ់នន ុំ ២០០៩ រុំផណទរមងុ់ថ្នន រុ់ដេតត និង
ស្រសុរម្មនររមិតតិចតួច រឯីដេតតចាតុ់ទុរដូចាការពរងីរពីថ្នន រុ់ាតិបុ៉ុដណ្តណ ុះ។ ដេតតម្មនអុំណ្តច 
និងធនធានតិចតួច ផដលដធវើឲ្យដគម្មនលរខណុៈដូចាមនទីររបសុ់ររសួងមហាផ្ផទ ចុំផណរឯរដឋបាល
ស្រសុររតឹផតមិនអាចទទួល និងចាតុ់ផចងនូវធនធានបាន។ 

ធនធានហិរញ្ញវតថុម្មនស្ថរុៈសុំខានុ់រនុងការដធវើឲ្យរដឋបាលថ្នន រុ់ដរកាមាតិ ផដលបានាបុ់
ដនន តអាចបុំដពញមុេង្កររបសុ់េលួនបាន ដហតុដូដចនុះដហើយដទើបដគលបុំណងចមបងទីពីររបសុ់ ផអ៣ 
គឺដធវើការផតលុ់ធនធានហិរញ្ញវតថុដលុ់រដឋបាលថ្នន រុ់ដរកាមាតិដដើមបីឲ្យដគអាចដុំដណើ រការបាន។ ផអ៣ 
បានដធវើការផបងផចរនូវរបដភទរបភពចុំណូលាបួន សរម្មបុ់ររុម ស្រសរុ និងរដឋបាលថ្នន រុ់ដរកាមាតិ
ដូចខាងដរកាម÷ 

 មូលនិធិររុង ស្រសុរ (DMF) 
 មូលនិធិវនិិដោគថ្នន រុ់ដរកាមាតិ 
 មូលធនម្មនល័រខេ័ណឌ តាមវស័ិយ ផតលុ់ដលុ់មុេង្ករផដលបានដផទរ និង 
 របភពចុំណូលតទ លុ់េលួនផដលបានមរពីពនធ និងមិនផមនស្ថរដពើពនធ 
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អនុររឹតយដលេ ៣៦ បានបដងាើតឲ្យម្មនមូលនិធិររងុ ស្រសុរតាមរយុៈការដផទរដោយគម ន   
ល័រខេ័ណឌ ពីថវកិាថ្នន រុ់ាតិដៅររងុ ស្រសុរ ដដើមបបីុំដពញការង្ករទូដៅរបសុ់េលួន ដូចា ការចុំណ្តយ
ដលើរបារុ់ផេ និងរបារុ់ឧបតថមភដលុ់ររុមរបឹរា ចុំណ្តយរដឋបាល និងសរម្មបុ់ការអភិវឌឍនុ៍ដៅថ្នន រុ់
មូលោឋ ន។ ថវកិាររងុ ស្រសុរ រ ុំពឹងថ្ននឹងចាបុ់ដផតើមរនុងនន ុំ ២០១៣ ចុំផណរឯថវកិាដផសងដទៀតមិន
ទានុ់ម្មនដៅដឡើយ។ 

គួររតុ់សម្មគ លុ់ផងផដរថ្ន ដោយម្មនការគុំរទពីធនាគរពិភពដោរ និងថវកិារដឋ បចចុបបនន
ដនុះ ម្មនររុង ស្រសុរចុំនួន ១៧ បានស្ថរលបងអនុវតតរមមវធីិរចរដចញចូលផតមួយ។ ររងុ ស្រសរុ
ផដលអនុវតតរមមវធីិដនុះ ទទួលបាននូវបទពិដស្ថធនុ៍រនុងការទទួលបានរបារុ់រផ្រមដពលផតលុ់ដសវា 
បុ៉ុផនតភាគដរចើនមុេង្កររនុងការផតលុ់ដសវាដនុះ គឺាមុេង្ករផដលមនទីរជុំនាញរបគលុ់ឲ្យផតបុ៉ុដណ្តណ ុះ និង
មិនអនុញាតឲ្យររងុ ស្រសរុដរបើរបាសុ់ចុំណូលដនាុះដឡើយ។ បផនថមពីដលើដនុះររុង ស្រសរុអាចទទួល
បាននូវចុំណូលផដលបានមរពីការចូលរមួរបសុ់របាពលរដឋ និងសបបុរសជនរនុងមូលោឋ ន (NCDD 
Forthcoming)។ 

៥.៤ រក្បខ័ណឌ ចាប់ និងយនតការគរំទក្ំថ្ណទរមង់វិមជ្ឈការ 
៥.៤.១ ម្ក្សបខណ័ឌ ច្បាប ់

 ររបេ័ណឌ ចាបុ់ និងដគលនដោបាយ គឺាធាតុផសុំដ៏ចាុំបាចុ់បុំផុតរនុងដុំដណើ រការរុំផណ
ទរមងុ់ ដោយវាផតលុ់ាវធិានសរម្មបុ់ដុំដណើ រការរគបុ់ររមិតផ្នរដឋបាល នដោបាយ និងហិរញ្ញវតថុ។ 
រដឋធមមនុញ្ញផ្នរពុះរាាណ្តចរររមពុាបានផចងថ្ន រាជធានី ដេតត ស្រសុរ េ័ណឌ  ឃុុំ សង្កា តុ់ រតូវរគបុ់
រគងដោយចាបុ់អងគការ។ ដោយផផែរដលើរដឋធមមនុញ្ញ និងដគលនដោបាយរបសុ់រាជរោឋ ភិបាល
ទារុ់ទងនឹងរុំផណទរមងុ់ វមិជឈការ និងវសិហមជឈការ ចាបុ់សុំខានុ់ៗមួយចុំនួនរតូវបានអនុម័ត រមួ
ម្មន÷ 

 ចាបុ់សតីពីការរគបុ់រគងរដឋបាល រាជធានី ដេតត ររុង ស្រសុរ និងេណឌ  )២០០៨(  
 ចាបុ់សីតពីការដបាុះដនន តដរជើសដរ ើស ររុមរបឹរារាជធានី ដេតត ររងុ ស្រសរុ និងេណឌ  

)២០០៨(  
 ចាបុ់សតីពីរបព័នធហិរញ្ញវតថុស្ថធារណុៈ )២០០៨(  
 ចាបុ់សតីពីរបបហិរញ្ញវតថុ និងការរគបុ់រគងរទពយសមបតិតរដឋបាលថ្នន រុ់ដរកាមាតិ )២០១១(  
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រនុងចដនាល ុះនន ុំ ២០០៧ ដលុ់ ២០១១ ម្មនលិេិតបទោឋ នគតិយុតតិាង ១៩២ រតូវបានបដងាើត
ដឡើងដដើមបីអនុវតតចាបុ់សតីពីការរគបុ់រគងរដឋបាល រាជធានី ដេតត ររងុ ស្រសរុ និងេណឌ  ឃុុំ សង្កា តុ់ 
និងដគលនដោបាយមជឈការ និងវសិហមជឈការ។ រនុងអុំឡុងនន ុំ ២០១២ ឯរស្ថរចាបុ់ និងដគល
នដោបាយចុំនួន ៩ បានបដងាើតដឡើងផងផដរ រមួម្មន អនុររឹតយសតីពី ដុំដណើ រការទូដៅរនុងការដផទរមុេ
ង្ករ និងធនធានដៅឲ្យរដឋបាលថ្នន រុ់ដរកាមាតិ2។ ឯរស្ថរសុំខានុ់ដផសងដទៀតម្មនដូចា អនុររឹតយ
សតីពីថវកិាររងុ ស្រសុរ និង ដគលការណុ៍ ផណនាុំមួយចុំនួន ដទៀតទារុ់ទងនឹងការរគបុ់រគងហិរញ្ញវតថុ
ផដលដរៀបចុំដោយ NCDD-S ដោយម្មនការសហការាមួយររសួង រុ់ព័នធដផសងដទៀត។ 

ដបើដទាុះបីាចាបុ់ និងដគលនដោបាយមួយចុំនួនរតូវបានបដងាើតដឡើង ផតរ៏ដៅមិនរគបុ់
រគនុ់ រឯីតូនាទី និងមុេង្កររបសុ់ស្ថថ ប័ន រុ់ព័នធ រាជធានី ដេតត ស្រសរុ េណឌ  និងមនទីរជុំនាញដៅមិន
ទានុ់ចាសុ់ោសុ់ ដដើមបីដឆលើយតបដៅនឹងររបេ័ណឌ វមិជឈការ និងវសិហមជឈការដៅដឡើយ។ ដដើមបី
ដោុះស្រស្ថយបញ្ជា ខាងដលើ រោឋ ភិបាលបានោរុ់ដចញារមមវធីិាតិផដលម្មនរយុៈដពល ១០ នន ុំ (រមម
វធីិាតិសរម្មបុ់ការអភិវឌឍនុ៍តាមផបបរបាធិបដតយយដៅថ្នន រុ់ដរកាមាតិ NP-SNDD) និងផផនការ
អភិវឌឍនុ៍បីនន ុំដុំបូង (ផអ៣) ដដើមបីដធវើាផផនទីដដើមបដីដើរតាម។ 

កម្មវធិជីាតសិរាប់ការអភវិឌ្ឍន៍តាម្បបបរបជាធបិតតយ្យតៅថ្នា ក់តរកាម្ជាត ិNP-SNDD (២០១០២០១៩) 

NP-SNDD ចាតុ់ទុរាឯរស្ថរដ៏សុំខានុ់មួយបផនថមពីដលើចាបុ់អងគការ រនុងការដធវើរុំផណ
ទរមងុ់វមិជឈការ និងវសិហមជឈការ ដោយវាផតលុ់នូវររបេ័ណឌ សរម្មបុ់ការអនុវតតនុ៍គដរម្មង និង
ផផនការដផសងៗរបសុ់ គ.ជ.អ.ប និងដលខាធិការោឋ ន គ.ជ.អ.ប និងភាគីអនុវតតដផសងដទៀត សរម្មបុ់រ
យុៈដពល ១០នន ុំ។ ផផែរដលើស្ថម រតីផ្នចាបុ់អងគការ ចុំណុចដតត តរបសុ់ NP-SNDD គឺដធវើការពរងីរពី
ការផរទរមងុ់ដៅរតឹមថ្នន រុ់ឃុុំ សង្កា តុ់ ដៅដលុ់រដឋបាលថ្នន រុ់ដរកាមាតិដផសងដទៀតរមួម្មន រាជធានី 
ដេតត ររុង ស្រសុរ េណឌ  (NCDD Forthcoming) ។ 

NP-SNDD ដៅររាដគលបុំណងរយុៈដពលផវងរបសុ់យុទធស្ថស្រសតវមិជឈការ និងវសិហមជឈ
ការនន ុំ២០០៥ ផដលរមួម្មនរបព័នធរគបុ់រគងថ្នន រុ់រាជធានី ដេតត ស្រសរុ េណឌ  ឃុុំ និងសង្កា តុ់ ដោយ
ផផែរដលើដគលការណុ៍ ផ្ន “ការចូលរមួតាមផបបរបាធិបដតយយ”។ បផនថមពីដលើដគលបុំណងដដើម

                                                           
2
 េូមសមើលលមអិតក្នុងឧបេមព័នធ ក្ េតីពីរក្បខ័ណឌ ចាប់ និងសគលនសោ យ 



 

17 | ទុំ ព័ រ  

 

ដនុះ NP-SNDD បានដធវើការផបងផចរការអនុវតតនុ៍រុំផណទរមងុ់ាបីដុំណ្តរុ់កាល និងម្មនោរុ់ា
ដគលបុំណងារុ់ោរុ់ដៅរនុងដុំណ្តរុ់កាលនីមួយៗសរម្មបុ់រយុៈដពល ១០នន ុំ។ 

បផនការអភវិឌ្ឍន៍បឆី្ា ាំដាំបូង (ផអ៣) 

ផអ៣ បដងាើតដឡើងដោយអនុដោមដៅតាមអវីផដលម្មនផចងរនុង NP-SNDD (២០១០
២០១៩)។ ផអ៣ ម្មនដគលបុំណងបដងាើតឲ្យម្មនមុេង្ករ និងរស្ថងសមតថភាពរបសុ់រដឋបាលថ្នន រុ់
ដរកាមាតិ ាពិដសសគឺ ស្រសុរ ររងុ េណឌ  ឃុុំ និងសង្កា តុ់ុ់ដដើមបីម្មនលទធភាពបុំដពញតួនាទីា
តុំណ្តងរបសុ់របាពលរដឋ និងដឆលើយតបតាមតរមូវការរបសុ់របាពលរដឋមូលោឋ នរបសុ់េលួន។  

 ផអ៣ បានដតត តាសុំខានុ់ដលើ÷ 

 ការោរុ់ស្រសរុ ររុងឲ្យដៅដរៀរនឹងឃុុំ សង្កា តុ់ 
 ដតត តដៅដលើការសផមតងមតិដោបលុ់ និងភាពាតុំណ្តង ដូចផដលបានផចងដៅរនុង
ដគលបុំណងរមមវធីិរបសុ់ ផអ៣ ាពិដសសបានបង្កា ញនូវបរបិទថមីសតីពីការអភិវឌឈនុ៍
តាមផបបរបាធិបដតយយផដលដលើសពីវមិជឈការ និងវសិហមជឈការ ។ 

បញ្ជា របឈម 

 ម្មនការេវុះខាតឯរស្ថរចាបុ់ និងដគលនដោបាយ ដោយភាគដរចើនផ្នឯរស្ថរដនាុះ
ដៅាដសចរតីរ ងដៅដឡើយ 

 NCDD-S ដៅម្មនររមិតរនុងការសរមបសរមួលឲ្យដចញនូវចាបុ់ និងដគលនដោបាយ
ឲ្យបានរគបុ់រគនុ់ដដើមបីដឆលើយតបដៅនឹងតរមូវការ 

 រដឋបាលថ្នន រុ់ដរកាមាតិ ជួបការលុំបាររនុងការយលុ់ដឹងឲ្យបានចាសុ់ពីអនុររឹតយ 
របកាសដគលនដោបាយ និងដគលការណុ៍ ផណនាុំផដលម្មនដរចើនរនលងមរ 

 

៥.៤.២ យៃកិារគំម្ទក្សំណណទម្លងវ់ិលជ្ឈការ 

យនតការគុំរទរុំផណទរមងុ់វមិជឈការដៅទីដនុះ សុំដៅដលុ់តួអងគសុំខានុ់ៗផដលដដើរតួនាទី
ចមបងរនុងស្ថថ ប័ន រនុងការដធវើរុំផណទរមងុ់វមិជឈការ និងវសិហមជឈការ ផដលរមួម្មនដូចា÷ 
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ររសួងមហាផ្ផទ៖ ររសួងមហាផ្ផទដៅផតដដើរតួនាទីដ៏សុំខានុ់ និងម្មនឥទធិពល រនុងការដរៀបចុំ
ឲ្យម្មនររបេ័ណឌ យុទធស្ថស្រសតវមិជឈការ និងវសិហមជឈការនន ុំ២០០៥ និងាអនរបដងាើតដចញនូវចាបុ់
អងគការនន ុំ២០០៨។ 

ររសួងដសដឋរិចច និងហិរញ្ញវតថុ៖ ររសួងដសដឋរិចច និងហិរញ្ញវតថុបានចូលរមួគុំរទាបដណតើ រៗ
ដៅរនុងរុំផណទរមងុ់វមិជឈការ និងវសិហមជឈការ ដោយរតូវគិតអុំពីសមតថភាពរបសុ់រដឋបាលថ្នន រុ់
ដរកាមាតិ។ 

គ.ជ.អ.ប៖ ដូចផដលបានផចងរនុងចាបុ់អងគការ គ.ជ.អ.ប រតូវបានបដងាើតដឡើងដោយរពុះរាជ 
ររឹតយ រនុងផេធនូ នន ុំ២០០៨ និងម្មនតុំណ្តងមរពីបណ្តត ររសួង រុ់ព័នធដផសងៗផដលម្មនតួនាទីរនុង
ការដធវើរុំផណទរមងុ់។ គ.ជ.អ.ប ម្មនតួនាទីសរមបសរមួល និងដឹរនាុំការអនុវតតនុ៍ចាបុ់អងគការ 
ដរកាមការជួយពី ដលខាធិការោឋ ន គ.ជ.អ.ប សរម្មបុ់របតិបតតិការការង្កររបចាុំផ្ថង។ 

អាាា ធរសវនរមមាតិ៖ អាាា ធរសវនរមមាតិ ទទួលេុសរតូវដធវើសវនរមមផ្ផទដរៅរដឋបាល 
ថ្នន រុ់ដរកាមាតិ។ អាាា ធរដនុះដៅម្មនបញ្ជា របឈមដលើផផនរសមតថភាព ផដលមិនអាចឲ្យេលួនអាច
បុំដពញការង្ករដៅតាមតរមូវការរបសុ់សវនរមមបាន និងម្មនតួនាទីសតចួដសតើងរនុងរិចចការរដឋបាល
ថ្នន រុ់ដរកាមាតិ។ 

 

៦. ការអនុវតតន៍របេរ់ក្ុមរបកឹ្ាឃុ ំ
 

ររបេ័ណឌ ចុំបងផ្នការអនុវតតនុ៍រុំផណទរមងុ់វមិជឈការ គឺដដើមបពីរងឹងលទធិរបាធិបដតយយ និង 
ចូលរមួកាតុ់បនថយភាពររីររដៅរមពុា។ រនុងនាមាស្ថថ ប័នរបាធិបដតយយដៅថ្នន រុ់មូលោឋ ន ររុម
របឹរាឃុុំ សង្កា តុ់រតូវម្មនតួនាទីកាតុ់បនថយគុំោតរវាងរដឋ និងរបាពលរដឋរនុងទិសដៅដលើររុំពសុ់
ឱ្យរបដសើរដឡើងដលើការផតលុ់ដសវាស្ថធារណុៈ និងការចូលរមួរបសុ់របាពលរដឋ។ បចចុបបននររមុ    
របឹរាឃុុំបានឈានមរដលុ់អាណតតិទី៣ បនាទ បុ់ពីម្មនការដបាុះដនន តឃុុំសង្កា តុ់ដៅផ្ថងទី៣ ផេមិថុនា 
នន ុំ២០១២។ ដដើមបីផសវងយលុ់ ថ្នដតើរហូតមរដលុ់បចចុបបននរុំផណទរមងុ់វមិជឈការម្មនការវវិឌឍនុ៍
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ររមិតណ្តរនុងការដលើររមពសុ់លទធិរបាធិបដតយយ និងការកាតុ់បនថយភាពររីររដៅរមពុា ដគរតូវ  
ពិនិតយដមើលដៅដលើការអនុវតតនុ៍របសុ់ររមុរបឹរាឃុុំទារុ់ទងនឹងចុំណុចមួយចុំនួនដូចខាងដរកាម។ 
 

៦.១ គណសនយយភាព 
ការសិរារបសុ់ EIC (២០១០), Öjendal & Kim (២០១១), និង Plummer & Tritt (២០១១) 

បានររដឃើញដូចគន ថ្ន ររុមរបឹរាឃុុំម្មនគណដនយយភាពដៅកានុ់របាពលរដឋ។ ររុមរបឹរាឃុុំ
ម្មនការយលុ់ដឹងកានុ់ផតរបដសើរដឡើងអុំពីកាតពវរិចចរបសុ់េលួន និងតរមវូការរបសុ់របាពលរដឋ 
ដហើយចាតុ់ទុរតរមវូការទាុំងដនាុះាអាទិភាពទីមួយរបសុ់េលួន (Chheat, Lun et al. ២០១១)។ ដូច
គន ដនុះផដរ ការសិរាសទងុ់មតិពីរដផសងគន រ៏បានបង្កា ញលទឋផលាវជិាម្មន អុំពីគណដនយយភាព
របសុ់ររុមរបឹរាឃុុំដៅរនុងអាណតតិទីពីរ។ EIC ររដឃើញថ្នរនុងនន ុំ២០១០ រនុងចុំដណ្តមសម្មជិរ
ររមុរបឹរាឃុុំផដលបានសម្មភ សនុ៍ ម្មន៩៤% បានដលើរដឡើងថ្ន ពួរដគម្មនគណដនយយភាពដៅ
កានុ់របាពលរដឋ។ ការសិរារបសុ់ CDRI រនុងនន ុំ២០១១ បានបង្កា ញថ្ន រនុងចុំដណ្តមសម្មជិរ
ររមុរបឹរាឃុុំចុំនួន៥៣១នារុ់ ផដលបានសម្មភ ស ម្មន៧០% បានអុះអាងថ្នពួរដគម្មនគណដនយយ
ភាពាតុំបូងចុំដ ុះរបាពលរដឋ (Chheat, Lun et al. ២០១១)។ 

ររមុរបឹរាឃុុំ ម្មនគណដនយយភាពចុំដ ុះរបាពលរដឋទារុ់ទងនឹងការដធវើដសចរតីសដរមច
ចិតត (Öjendal and Kim ២០១១; Plummer and Tritt ២០១១) ។ សូមបីបញ្ជា ផដលមិន រុ់ព័នធនឹង
សមតថរិចចរបសុ់េឡួន ររមុរបឹរាឃុុំរ៏ពាោមដឆលើយតបនឹងតរមវូការរបសុ់របាពលរដឋផងផដរ (Kim 
and Öjendal ២០០៩; Plummer and Tritt ២០១១) ។ ររុមរបឹរាឃុុំដជឿារុ់ថ្ន កាតពវរិចចរបសុ់េលួន
គឺរតូវជួយដលុ់របាពលរដឋផដលដសើនសុុំជុំនួយ (EIC 2010) ។ ររមុរបឹរាឃុុំេលួនឯងរ៏បានបង្កា ញ
ភាពយលុ់ស្រសបផដរថ្ន រនុងនាមាររមុរបឹរាឃុុំមិនរតូវម្មនលរខណុៈអតតដនាម័ត និងគបសងាតុ់
ដលុ់របាពលរដឋ បុ៉ុផនតរតវូដឆលើយតប និងផតលុ់រិចចការ រ និងជុំនួយគុំរទដលុ់របាពលរដឋ (Kim 
and Öjendal ២០០៩) ។ ដបើដទាុះាការសិរាសទងុ់មតិរបសុ់ EIC ២០១០ បានររដឃើញថ្ន ាង រុ់     
រណ្តត លផ្នសម្មជិរររមុរបឹរាឃុុំផដលបានសម្មភ ស ដៅផតបង្កា ញភាពស្រសពិចស្រសពិលអុំពីសិទធិ
របសុ់របាពលរដឋរនុងការពិនិតយដមើលឯរស្ថររបសុ់ឃុុំរ៏ដោយ រ៏ការសិរាដផដលដនុះបានបង្កា ញ
ថ្ន ម្មនសម្មជិរររមុរបឹរាឃុុំ៩០% ទទួលស្ថគ លុ់អុំពីសិទធិរបសុ់របាពលរដឋដៅរនុងការផសវងយលុ់
អុំពីរិចចការរបសុ់ឃុុំ ដោយរមួទាុំងសិទវិទទួលព័តុ៌ម្មនអុំពីថវកិា។ ដហតុដូដចនុះពួរដគផតងផតផសពវ
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ផាយការសដរមចចិតតរបសុ់េលួនដៅកានុ់របាពលរដឋតាមរយុៈរិចចរបជុុំភូមិ ឃុុំ ឬតាមរយុៈដមភូមិ។ 
ររមុរបឹរាឃុុំរ៏បានដធវើការផសពវផាយអុំពីរបាយការណុ៍ វវិឌឍនុ៍ និងការចាយវាយថវកិា តាមរយុៈកាត រ
ព័តុ៌ម្មនភូមិឃុុំ (NCDD ២០១១) ។ ការអនុវតតនុ៍របសុ់ររុមរបឹរាឃុុំរនុងការផចររ ុំផលរព័តុ៌ម្មនដៅ
កានុ់របាពលរដឋ ដឆលើយតបដៅនឹងដគលការណុ៍  គណដនយយភាពផដលម្មនផចងរនុងរទឹសតី។ ដោង
ដៅតាម Schedler (១៩៩៩) គណដនយយភាពដរើតដឡើងដៅដពលដបរខជនាបុ់ដនន ត ដធវើការ
ផសពវផាយព័តុ៌ម្មន ឬពនយលុ់ការសដរមចចិតតរបសុ់េលួនដៅកានុ់របាពលរដឋ ដតត តការយរចិតតទុរ
ោរុ់ដៅដលើសិទធិដសរភីាពរបសុ់របាពលរដឋរនុងការទទួលព័តុ៌ម្មន និងដចញផាយរាលុ់ព័តុ៌ម្មនពិ
ស្ថត រចាុំបាចុ់នានាដោយរមួទាុំងព័តុ៌ម្មនចាសុ់ការណុ៍  និងភសតុតាង។  

េណុៈផដលររុមរបឹរាឃុុំបានបង្កា ញអុំពីគណដនយយភាពរបសុ់េលួនដៅថ្នន រុ់ដរកាម របា
ពលរដឋេលួនឯងរ៏បានយលុ់ស្រសបថ្ន ររុមរបឹរាឃុុំរបសុ់ដគដៅរនុងអាណតតិទីពីរដនុះម្មនការដគរព
ចុំដ ុះរបាពលរដឋផដលាម្មច សុ់ដនន តាងដៅរនុងអាណតិទីមួយ។ ម្មន៩៦%ផ្នអនរសម្មភ សនុ៍ដៅ
នន ុំ២០០៩ (ផដលចុំនួនដនុះដរើនពី៨៧%ដៅនន ុំ២០០៥) ដជឿារុ់ថ្ន ររុមរបឹរាឃុុំដគរពរបា
ពលរដឋស្ថមញ្ញ (Öjendal and Kim ២០១១)។ ដៅរនុងការសិរាសទងុ់មតិមួយដទៀតរបសុ់EIC រនុងនន ុំ
២០១០បានបង្កា ញថ្ន ម្មន៨៤%ផ្នរបាពលរដឋផដលរតូវបានសម្មភ ស បានសុំផដងមតិដូចគន ថ្ន 
ររមុរបឹរាឃុុំពិតាបានផចររ ុំផលរទិសដៅអាទិភាពរបសុ់េលួនាមួយរបាពលរដឋ ដហើយរបា
ពលរដឋទាុំងដនាុះ បានបង្កា ញភាពដពញចិតតាមួយនឹងការអនុវតតនុ៍របសុ់ររុមរបឹរាឃុុំដៅដលើ
ចុំណុចភាគដរចើនផ្នរិចចការអភិវឌឍនុ៍ (EIC ២០១០) ។ 

គណដនយយភាពរ៏សុំដៅផងផដរដៅដលើលទធភាពផ្នការអនុវតតនុ៍ចាបុ់ ម្មនន័យថ្ន មន្រនតីាបុ់
ដនន ត រតូវទទួលេុសរតូវចុំដ ុះការសដរមចចិតតរបសុ់េលួន។ ដបើគម នការអនុវតតនុ៍ចាបុ់ដទ គណដនយយ 
ភាពនឹងគម នរបសិទធិភាព (Schedler ១៩៩៩)។ ការអនុវតតនុ៍ចាបុ់រតូវបានដគអនុវតតដៅរដឋបាលថ្នន រុ់
ដរកាមដទាុះាមិនទានុ់រគបុ់រគនុ់រ៏ដោយ។ Ann (២០០៨) បានររដឃើញថ្នរបាពលរដឋដៅរនុងឃុុំ
សិរារបសុ់គតុ់អាចឃ្លល ុំដមើល និងពិនិតយការអនុវតតនុ៍របសុ់មន្រនតីាបុ់ដនន តរបសុ់េលួន ដហើយរបា
ពលរដឋទាុំងដនាុះ អាចដបាុះដនន តទុំោរុ់អនរដឹរនាុំទាុំងឡាយណ្តផដលបរាជ័យរនុងការផតលុ់ដសវា
ផដលេលួនបានសនា។ ដូចគន ផដរ ការសិរាសទងុ់មតិដៅនន ុំ២០០៩ បានររដឃើញថ្ន ាង៩០%ផ្ន
៥៨៣នារុ់ផដលរតវូបានសម្មភ សនុ៍ បានអុះអាងថ្ន ពួរដគអាចដធវើឲ្យររមុរបឹរាឃុុំម្មនគណដនយយ
ភាពតាមរយុៈការដបាុះដនន តទុំោរុ់ របសិនដបើពួរដគមិនដពញចិតតចុំដ ុះការដឆលើយតបរបសុ់ររមុ
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របឹរាឃុុំទាុំងដនាុះ (Kim and Öjendal ២០០៩) ។ Plummer និង Tritt (២០១១) បានដលើរយរ
ឧទាហរណុ៍ ពីរផដលគួរឲ្យចាបុ់អារមមណុ៍ មរបង្កា ញ។ ទីមួយគឺរបាពលរដឋពាោមដបាុះដនន ត      
ទុំោរុ់ររមុរបឹរាឃុុំរបសុ់េលួន ផដលបានបដិដសធមិនរពមជួយគុំរទដលុ់ រយបណតឹ ងរបសុ់ពួរដគ
ផដលបតឹងរបនុំងនឹងររុមហុ៊ុនសមបទានដីមួយរផនលង និងឧទាហរណុ៍ មួយដទៀតគឺ របាពលរដឋបាន
តវាុ៉ និងចុងដរកាយបានបដណត ញដមភូមិម្មន រុ់ឲ្យដចញពីតុំផណងដោយស្ថរពួរដគបានររដឃើញថ្ន 
ដមភូមិម្មន រុ់ដនាុះម្មនរុំហុសដលើការរគបុ់រគងថវកិាវភិាគទានរបសុ់របាពលរដឋ។  

បផនថមពីដនុះ ដដើមបឲី្យររមុរបឹរាឃុុំម្មនគណដនយយភាព របអបុ់គណដនយយភាពរតូវបានដគ
ដរបើរបាសុ់។ របអបុ់គណដនយយភាពចុំនួន៣,០២៤ រតូវបានបុំ រុ់ដៅតាមស្ថោរាជធានី ដេតត 
ររងុ ស្រសុរ េណឌ  និងឃុុំ/សង្កា តុ់ទូទាុំងរបដទស (NCDD ២០១១) ។ ពីនន ុំ២០០៧-២០១១ ម្មន      
បណតឹ ងចុំនួន២.៣៧៩ រនុងដនាុះ៩៨៧(របផហល៤២%) គឺ រុ់ព័នធនឹងបញ្ជា គណដនយយភាព។ រនុង
ចុំដណ្តម៩៨៧បណតឹ ងដនាុះ ម្មន៤១៩ (របផហល៤២%) រតូវបានដោុះស្រស្ថយដោយដាគជ័យ 
(NCDD ២០១១) ។ ដទាុះបីាោុ៉ងណ្តរ៏ដោយ វាដៅផតមិនចាសុ់ថ្ន ដតើរបអបុ់គណដនយយភាព 
អាចជួយដលើររមពសុ់គណដនយយភាពរបសុ់ររមុរបឹរាឃុុំបានររមិតណ្ត (NCDD ២០១២) ផដល  
ចុំណុចដនុះទាមទារឲ្យម្មនការសិរាបនត។ 
 

៦.២ ដសំណើ រការននការសធវើសេចក្តីេសរមចចិតត 
ចាបុ់តាុំងពីការដបាុះដនន តររុមរបឹរាឃុុំដលើរទីមួយរនលងមរ ការសដរមចចិតតរបសុ់ឃុុំ 

សង្កា តុ់រតវូបានដធវើដឡើងដៅររដគលការណុ៍ របាធិបដតយយ ាពិដសស រុ់ព័នធនឹងការដរបើរបាសុ់
ថវកិាឃុុំ សង្កា តុ់។ ការដធវើដសចរតីសដរមចចិតតរបសុ់ឃុុំាចុំបង គឺ រុ់ព័នធនឹងការអនុវតតនុ៍ដលើគុំដរាង
ផផនការវនិិដោគដដើមបីអភិវឌឍនុ៍របចាុំនន ុំ និងការផបងផចរថវកិាឃុុំ សង្កា តុ់។ Plummer & Tritt 
(២០១១) បានររដឃើញថ្ន ការដរបើរបាសុ់ថវកិាឃុុំ សង្កា តុ់រតឹមររមិតណ្តមួយគឺផផែរដៅដលើតរមូវ
ការ និងការចងុ់បានរបសុ់របាពលរដឋ និងចុំដណុះដឹងមូលោឋ ន។ ការសដរមចចិតតដនុះដធវើដឡើងផផែរ
ដៅដលើដគលការណុ៍ ចាបុ់ដដើមបីឲ្យម្មនតម្មល ភាព (Plummer & Tritt ២០១១)។ វាចាបុ់ដផតើមពីររមុ
របឹរាឃុុំពិនិតយដមើល និងដធវើបចចុបបននភាពផផនការរបសុ់េលួន និងោរុ់ជូនដលុ់សិកាខ ស្ថោសម្មហ   
រណរមមស្រសរុ ផដលដៅទីដនាុះអនរ រុ់ព័នធនានា ដូចាមនទីរជុំនាញ និងអងគការដរៅរោឋ ភិបាលចូល
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រមួដឆលើយតបដៅនឹងអាទិភាពឃុុំ។ បនាទ បុ់ពីសិកាខ ស្ថោដនុះបានបញ្ច បុ់ ររមុរបឹរាឃុុំរតូវសដរមច 
ថ្ន ដតើថវកិាឃុុំគួរដរបើរបាសុ់ោុ៉ងដូចដមតចរនុងនន ុំដនាុះ។ 

ដទាុះាោុ៉ងណ្តរ៏ដោយ ការសដរមចចិតតដៅថ្នន រុ់ឃុុំ ដៅផតទទួលឥទធិពលពីអនរ រុ់ព័នធ
ខាងដរៅ។ ការសដរមចចិតតរបសុ់ឃុុំរនុងការដរជើសដរ ើសអនរដ ុ៉ការសរម្មបុ់គុំដរាងអភិវឌឍនុ៍ទទួល 
ឥទធិពលពីអាាា ធរដេតត (ឧទាហរណុ៍  មន្រនតីគុំរទបដចចរដទស និងររុមសរមបសរមួលស្រសុរ )។   
អាាា ធរដេតតម្មនតួនាទីជួយរតួតពិនិតយាតុំបូងដលើសមតថភាពរបសុ់អនរដ ុ៉ការសរម្មបុ់ររមុរបឹរា
ឃុុំ។ បុ៉ុផនតអវីគួរឲ្យចាបុ់អារមមណុ៍ ដនាុះគឺថ្ន អាាា ធរដេតតបានដធវើការសដរមចចិតតរនុងការដរជើសដរ ើស
ដពលដវោ និងទីរផនលងសរម្មបុ់ដរៀបចុំរិចចរបជុុំដដញផ្ថលគុំដរាងដោយេលួនឯងផតមតង។ ចុំណុចដនុះ
បានដធវើឲ្យររមុរបឹរាឃុុំម្មនភាពភ័នតរចឡុំ ដោយស្ថរេលួនហារុ់ដូចាបាតុ់សិទធិអុំណ្តចរនុងការ
សដរមចចិតតចុងដរកាយដលើការដរជើសដរ ើសអនរដ ុ៉ការ។ ការពនយលុ់បញ្ជា រុ់ដៅដលើការទទួលេុសរតូវ 
និងការរគបុ់រគងរវាងររមុរបឹរាឃុុំ និងមន្រនតីគុំរទបដចចរដទស  រុ់ព័នធបញ្ជា ទាុំងអសុ់ដនុះ គឺម្មន
ស្ថរុៈសុំខានុ់ដដើមបីដធវើឲ្យររមុរបឹរាឃុុំម្មនភាពាម្មច សុ់រមមសិទធិដឡើងវញិ និងមុ៉ាងដទៀតររមុរបឹរា
ឃុុំាអនរទទួលេុសរតូវរិចចការអភិវឌឍនុ៍មូលោឋ នដៅរនុងផដនសមតថរិចចរបសុ់េលួន (Plummer & Tritt 
២០១១) ។ 

ការផតងតាុំងដមភូមិរតវូបានដផទរដៅឲ្យររមុរបឹរាឃុុំដៅនន ុំ២០០៦ ដដើមបីធានាឲ្យឃុុំម្មនការ
រគបុ់រគងដៅដលើធនធានមនុសស។ ដទាុះាោុ៉ងដនុះរតី ដគបានររដឃើញថ្នដុំដណើ រការដរជើសដរ ើសដម
ភូមិម្មន រុ់ព័នធនឹងបញ្ជា នដោបាយ (Ann ២០០៨; Plummer and Tritt ២០១១) ។ ររុមរបឹរាឃុុំ
ពីគណបរសដផសងគន ពាោមចរចារ និងរបរួតរបផជងដដើមបីទាមទារយររផនលងសរម្មបុ់ដបរខជនផ្ន
គណបរសរបសុ់េលួន (Plummer and Tritt ២០១១)។ 

 ររមុរបឹរាឃុុំរ៏ដដើរតួសុំខានុ់រនុងការដធវើដសចរតីសដរមចចិតតដៅរនុងរិចចការដផសងៗ ផដល  
 រុ់ព័នធអងគការដរៅរោឋ ភិបាល រមមវធីិរបសុ់ររសួង ការផតលុ់ជុំនួយ និងរិចចការ រធនធានធមមាតិ
ដៅរនុងឃុុំរបសុ់េលួន។ េណុៈផដលការសដរមចចិតត  រុ់ព័នធអងគការដរៅរោឋ ភិបាល និងរមមវធីិរបសុ់
ររសួងពុុំសូវម្មនភាពសមរុស្ថម ញ តួនាទីរបសុ់ររមុរបឹរាឃុុំ  រុ់ព័នធនឹងការផតលុ់ជុំនួយពីខាងដរៅ 
បងាបុ់នូវដរឿងរាុ៉ វមួយចុំនួន។ ដមឃុុំនីមួយៗអាចដរៀងគរធនធានពីខាងដរៅ ាពិដសសពីគណបរស
នដោបាយសរម្មបុ់ការវនិិដោគអភិវឌឍនុ៍ឃុុំរបសុ់េលួន លុុះរតាផតពួរគតុ់ម្មនភាពសរមមរគបុ់រគនុ់
រនុងបណ្តត ញបរសរបសុ់គតុ់។ ពិតណ្តសុ់ថ្ន ររមុរបឹរាឃុុំភាគដរចើនគឺសរមមដៅរនុងគណបរស
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នដោបាយ ផតទុំនារុ់ទុំនងនិងបុគគលិរលរខណុៈរបសុ់បុគគលម្មន រុ់ៗរ៏បង្កា ញពីភាពសុំខានុ់រនុងការ
ការដរៀងគរជុំនួយ និងការគុំរទពីខាងដរៅផងផដរ (Thon, Ou et al. ២០០៩; Plummer and Tritt 
២០១១) ។ 

ការសដរមចចិតត និងតួនាទីរបសុ់ររមុរបឹរាឃុុំដៅរនុងរិចចការ រធនធានធមមាតិ ដៅផត
ម្មនររមិតដៅដឡើយ។ (Heng, Kim et al. ២០១១) បានររដឃើញថ្ន ាទូដៅររុមរបឹរាឃុុំ
របឈមនឹងស្ថថ ប័នផដលម្មនអុំណ្តចដរៅផលូវការមួយចុំនួន ផដលរារាុំងដលុ់ការសដរមចចិតតរនុងការ
ការ រធនធានធមមាតិដៅរនុងផដនរបសុ់េលួន។ ស្ថថ ប័នទាុំងដនាុះរមួម្មន៖ (១) មនទីរដៅថ្នន រុ់ដេតត
ផដលាញឹរញាបុ់ម្មនគណដនយយភាពដៅររសួងជុំនាញ និងរ ុំលងររមុរបឹរាឃុុំ (២) អនរម្មន
អុំណ្តចផដលផតងផតទទួលអាាា ប័ណណតទ លុ់ពីថ្នន រុ់ាតិ រុ់ព័នធនឹងធនធានធមមាតិ និង(៣) អាាា
ធរផដនដីម្មនអុំណ្តចដូចា ដោធា បុ៉ូលិស ឬមន្រនតីថ្នន រុ់ដេតតផដលផតងផតម្មនគណដនយយភាពដៅ
កានុ់គណបរសនដោបាយាងដៅរបាពលរដឋ។ 
 

៦.៣ ការស ោះរស្ថយជ្សមាល ោះ និងបញ្ហា  
េុមផន្រហវលរនុងរបាយការណុ៍ វាយតផ្មលរបសុ់េលួននន ុំ២០០៧ បានររដឃើញថ្ន បញ្ជា ដរមង

ទុំដនើង អុំដពើហឹងារនុងរគសួ្ថរ និងជដម្មល ុះដីធលី គឺាបញ្ជា សុំខានុ់ផដលដរើតម្មនឡីងដៅមូលោឋ ន។ 
ដោយផឡរអាណតតិទីពីររបសុ់ររមុរបឹរាឃុុំ បង្កា ញថ្ន ឃុុំមិនរតឹមផតជួបបញ្ជា ដូចផដលបានដរៀប
រាបុ់ខាងដលើដនាុះដទ ម្មនបញ្ជា ដផសងដទៀតផដលឃុុំបានជួបរបទុះដូចាបញ្ជា ថ្នន ុំដញៀន និងររណី
រ ុំដោភដសពសនថវុៈ។ បុ៉ុផនតអវីផដលគួរឲ្យចាបុ់អារមមណុ៍ ដនាុះគឺថ្ន រនុងរុំឡុងដពលពី៣ ដៅ៥នន ុំរនលង
មរដនុះ បញ្ជា លួចបលនុ់រតវូបានដគរាយការណុ៍ ថ្នបានធាល រុ់ចុុះ ដហើយរបាពលរដឋយលុ់ថ្ននន ុំ២០១០
ម្មនអារមមណុ៍ សុវតថិភាពរនុងផទុះ និងដៅដពលយបុ់លែរបដសើរាងនន ុំ២០០៧ (TAF 2011) ។ 

ការដបាុះដនន តររមុរបឹរាឃុុំអាណតតិទីពីរ    រ៏បង្កា ញផងផដរនូវរិចចេិតេុំរបឹងផរបងរបសុ់រាជ 
រោឋ ភិបាល រនុងការរបយុទធរបនុំងនឹងអុំដពើហឹងាដៅមូលោឋ ន តាមរយុៈការអនុវតតនុ៍ដគលនដោ 
បាយភូមិឃុុំម្មនសុវតថិភាពផដលបានអនុម័តដៅផ្ថងទី១៦ ផេសីហា នន ុំ២០១០។ ដបើដោងដៅតាម
ដគលនដោបាយដនុះ ឃុុំ ឬភូមិអាចចាតុ់ទុរថ្ន ម្មនសុវតថិភាពលុុះរតាផតភូមិឃុុំដនាុះមិនម្មនការ
លួចបលនុ់ ការផលិត ការផចរចាយ ឬការដរបើរបាសុ់ដរគឿងដញៀន ការរ ុំដោភ ជួញដូរស្រសតី និងរុម្មរ 
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រពមទាុំងអុំដពើហឹងារនុងរគសួ្ថរ គម នដរមងទុំដនើង និងគម នការដលងផលបងសីុសង ឬការដរបើរបាសុ់
អាវធុាតិផទុុះេុសចាបុ់ និងបទឧររិដឋ។  

ដមភូមិ និងររមុរបឹរាឃុុំម្មនតួនាទីសុំខានុ់រនុងការដោុះស្រស្ថយជដម្មល ុះ និងបញ្ជា នានា។ 
Öjendal & Kim (២០១១) បានររដឃើញថ្ន ម្មនរបាពលរដឋផដលរតូវបានដគសម្មភ សនុ៍របម្មណ
៨១% (ដរើនពី៥៥% រនុងនន ុំ២០០៥) បាននិោយថ្ន ររមុរបឹរាឃុុំាទូដៅអាចដោុះស្រស្ថយជដម្មល ុះ
ដៅរនុងភូមិ និងម្មន៩១%និោយថ្ន ររមុរបឹរាឃុុំយរចិតតទុរោរុ់ដលើ រយបណតឹ ងទាុំងឡាយ
របសុ់ពួរដគ  ដូដចនុះពួរដគនឹងដៅសុុំជុំនួយពីររុមរបឹរាឃុុំដទៀត របសិនដបើពួរដគម្មនបញ្ជា ដៅផ្ថង
ដរកាយ។ លទធផលផ្នការផតលុ់ពិនទុផដលដរៀបចុំដោយអងគការេុមផន្រហវលរ៏បានររដឃើញថ្ន ម្មន
របាពលរដឋ៩៤% ផ្ន៨៣នារុ់ ផដលអដញ្ច ើញមរពីឃុុំោចុ់ស្រសោល និងឃុុំជនាតិភាគតិចចុំនួន
៧ឃុុំបានវាយតផ្មលថ្ន ររុមរបឹរាឃុុំរបសុ់ដគបានពរងឹងដៅដលើការអនុវតតនុ៍ដគលនដោបាយភូមិ 
ឃុុំម្មនសុវតថិភាព (COMFREL ២០១៣)។ ចុំណុចលែរបសុ់ដមភូមិ និងដមឃុុំរមួម្មន៖ របាពលរដឋ
អាចដៅទុំនារុ់ទុំនង ដហើយពួរគតុ់ផតងផតជួយដៅដពលរបាពលរដឋដសនើសុុំ ពួរគតុ់ផចរចាយ
ព័តុ៌ម្មន និងដលើររមពសុ់ការយលុ់ដឹងរបសុ់របាពលរដឋ និងពួរគតុ់ម្មនភាពយុតតិធមុ៌រនុងការដោុះ
ស្រស្ថយជដម្មល ុះ (TAF ២០១១) ។ 

 រុ់ព័នធនឹងបទឧររិដឋធងនុ់ធងរ របាពលរដឋរាយការណុ៍ ដៅបុ៉ូលិស។ មូលដហតុផដលជរមុញ
ឲ្យរបាពលរដឋរងុ់ចាុំរហូតដលុ់ម្មនបទឧររិដឋធងនុ់ធងរដទើបរាយការណុ៍ ដៅបុ៉ូលិស គឺដោយស្ថរ       
បុ៉ូលិសមួយចុំនួនផតងផតទាមទារសុុំរបារុ់ដរៅផលូវការដៅដពលចុុះអនតរាគមនុ៍ (TAF ២០១១)។ 
របាយការណុ៍ វាយតផ្មលរបសុ់េុមផន្រហវល២០០៧ រ៏បង្កា ញផងផដរអុំពីការដរើតដឡើងនូវអុំដពើពុររលួយ 
និងបរសពួរនិយមដៅរនុងរិចចការផសុះផា ផដលដធវើដឡើងដោយររុមរបឹរាឃុុំដៅរនុងអាណតតិទីមួយ។ 
រនុងអាណតតិទីពីរ (Thon, Ou et al. ២០០៩) បានររដឃើញថ្នររុមរបឹរាឃុុំរ៏ម្មនទទួលយរថវកិា
ាសុគុណសរម្មបុ់ការជួយដោុះស្រស្ថយជដម្មល ុះថ្នន រុ់មូលោឋ ន និងរនុងការដចញសុំបុរតដផសងៗ។  
បុ៉ុផនតលុយទាុំងដនាុះពុុំរតូវបានររមុរបឹរាឃុុំចាតុ់ទុរថ្ន ាអុំដពើពុររលួយដនាុះដទ ផតាអុំដណ្តយ 
ឬរផ្រមផដលពួរគតុ់េិតេុំផតលុ់នូវដសវាជូនរបាពលរដឋ។ ដសមៀនរ៏ រុ់ព័នធផងផដរទារុ់ទងនឹងការ
ទាររផ្រមដលើសរុំណតុ់សរម្មបុ់ការចុុះដឈាម ុះរបាពលរដឋ (TAF ២០១១) ។ 
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រុំដណើ នដសដឋរិចចបានដធវើឲ្យតផ្មលដីធលីដរើនដឡើង និងការររដរើតតុំបនុ់សមបទានដីដសដឋរិចចា
ដរចើនរផនលងដៅរនុងរបដទសរមពុា។ តួនាទីរបសុ់ររុមរបឹរាឃុុំរនុងបរបិថដនុះរ៏ម្មនភាពសរមម មិន
រតូវផតដៅរនុងការដចញលិេិតទទួលស្ថគ លុ់ដីធលីបុ៉ុដណ្តណ ុះដទ ផថមទាុំងការជួយដោុះស្រស្ថយជដម្មល ុះដីធលី
ផថមដទៀត។ រនុងអាណតតិទីពីរ បានបង្កា ញពីការដរើនឡីងនូវជដម្មល ុះដីធលីរវាងរបាពលរដឋគន ឯង រវាង
របាពលរដឋនិងររមុហុ៊ុនសមបទាន ឬអនរខាងដរៅ ឬដពលេលុះ រុ់ព័នធនឹងររុមរបឹរាឃុុំផតមតង 
(Thon, Ou et al. ២០០៩) ។ ររុមរបឹរាឃុុំអាចដោុះស្រស្ថយជដម្មល ុះដីធលីតូចៗបានោុ៉ងម្មនរបសិទធ
ភាព ដោយដរបើយុទធស្ថស្រសតសរមបសរមួល។ បុ៉ុផនតរនុងជដម្មល ុះធងនុ់ធងរផដល រុ់ព័នធនឹងអនរម្មន
អុំណ្តចពីខាងដរៅ ដៅដពលផដលេលួនពុុំអាចរបនុំងអនរម្មនអុំណ្តចទាុំងដនាុះបាន ររមុរបឹរាឃុុំ
បានអនុវតតវធីិគុំរទសរមមដោយមិនរបនុំងតបតភាល មៗ បុ៉ុផនតេិតេុំសុំដណើ ររជុំនួយពីអាាា ធរថ្នន រុ់
ដលើឲ្យជួយអនតរាគមនុ៍ (Plummer and Tritt ២០១១) ។ ដោយស្ថរផតគម នអនតរាគមនុ៍តទ លុ់ ដលើ
បញ្ជា ដនុះដហើយ របាពលរដឋមួយចុំនួនពុុំបានចាតុ់ទុរថ្ន ររមុរបឹរាឃុុំបានជួយដោុះស្រស្ថយ
ជដម្មល ុះដីធលីដឡើយ។ ឧទាហរណុ៍  ដោងដៅដលើរបាយការណុ៍ របសុ់េុមផន្រហវល ២០១៣ បានឲ្យដឹងថ្ន 
ម្មនរបាពលរដឋ៥៨%ផ្ន២០៧នារុ់ ផដលបានចូលរមួដធវើការផតលុ់ពិនទុដលុ់ការអនុវតតនុ៍របសុ់ររុម
របឹរាឃុុំបានសុំផដងភាពមិនយលុ់ស្រសបផដរថ្ន ររុមរបឹរាឃុុំបានជួយដោុះស្រស្ថយ ឬផសុះផា
ជដម្មល ុះដីធលី (សមបទានដីធលី) និងបានផតលុ់ដីផ្រពដៅឲ្យសហគមនុ៍ (COMFREL ២០១៣) ។ 
 

៦.៤ ទំនាក្់ទំនងសៅក្នងុរក្ុមរបឹក្ាឃុ ំ
ការដបាុះដនន តឃុុំរនុងនន ុំ២០០២ ២០០៧ និង២០១២ បានបដងាើតឲ្យម្មនរបព័នធគណបរស

នដោបាយពហុបរស ដៅរនុងរដឋបាលថ្នន រុ់ដរកាមដៅរមពុា។ ការដរៀបចុំដនុះម្មនន័យថ្ន របូភាព
នដោបាយដៅថ្នន រុ់មូលោឋ ន ដៅរមពុាមិនផមនរគបុ់រគងដោយគណបរសផតមួយដូចពីមុនដនាុះដទ 
(Ann ២០០៨) ។ ដទាុះាោុ៉ដនុះរតី ដតើរបព័នធគណបរសនដោបាយពហុបរសដៅថ្នន រុ់ឃុុំដនុះអាច
បដងាើតរិចចពិភារានដោបាយ និងជដរមើសរបដសើរាងមុនសរម្មបុ់របាពលរដឋរររមិតណ្ត តរមវូ
ឲ្យម្មនការអដងាតដៅដលើររមិតទុំនារុ់ទុំនងដៅរនុងររមុរបឹរាឃុុំ។  

 េុមផន្រហវល ២០០៧ បានរាយការណុ៍ អុំពីការដរ ើសដអើង និងការរបផជងគន រវាងសម្មជិរររមុ
របឹរាពីសុំណ្តរុ់គណបរសដផសងគន ដៅអាណតតិទីមួយ។ ដោយផឡរដៅរនុងអាណតតិទីពីរ ការ
សិរាសទងុ់មតិាដរចើន បានររដឃើញពីរិចចសហការរវាងសម្មជិរររុមរបឹរាឃុុំរនុងការដឆលើយតប
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នឹងតរមូវការមូលោឋ នអាទិភាពរបសុ់េលួន ដបើដទាុះាការរបរួតរបផជងរវាងគណបរសនដោបាយដៅ
ផតដរើតម្មនរ៏ដោយ។ រនុងឃុុំផដលគណបរសរបាជនទទួលបានសដមលងគុំរទដរចើន ការសដរមច
ចិតតដលើរិចចការសុំខានុ់ៗហារុ់ដូចាទទួលរងឥទធិពលពីគណបរសដនាុះ ាពិដសសទារុ់ទងនឹងការ
ដបាុះដនន តដរជើសដរ ើសដមភូមិ។ ដគលការណុ៍ ពីររសួងមហាផ្ផទរនុងនន ុំ២០០៦ បានរុំណតុ់ថ្ន ដមភូមិ
នឹងរតូវដបាុះដនន តដោយសម្មជិរររមុរបឹរាឃុុំ ដហើយដមភូមិផដលាបុ់ដនន តដនាុះនឹងរតូវអនុញ្ជញ ត
ឲ្យដធវើការដរជើសដរ ើសអនុភូមិម្មន រុ់ និងជុំនួយការម្មន រុ់ដោយេលួនឯង។ ដោយដមើលដឃើញសកាត នុពល
របសុ់ដមភូមិរនុងការដរៀងគរសនលឹរដនន ត គណបរសរបាជនបានដកាត ប និងពរងីរបណ្តត ញគណ
បរសរបសុ់េលួនចុុះដលុ់ថ្នន រុ់ភូមិ។ ាលទធផល រចនាសមព័នធភូមិដៅផតឋិតដៅដរកាមការរគបុ់រគងរបសុ់
គណបរសរបាជនដផដល (Ann ២០០៨) ។ 

ម្មនវធីិស្ថស្រសតាដរចើនរតូវបានសម្មជិរររុមរបឹរាាគណបរសរបាជនដរបើរបាសុ់ដដើមបី
ដរៀងគរសនលឹរដនន តសរម្មបុ់ការដបាុះដនន តដមភូមិឲ្យដៅដបរខជនផ្នគណបរសរបសុ់ដគ រនុងរបូភាព
ផបបរបាធិបដតយយ។ ទាុំងដនាុះរមួម្មនការបដងាើតសមព័នធភាពាមួយគណបរសនដោបាយដផ្ទ
សរម្មបុ់ដុំដណើ រការដបាុះដនន ត និងការដរៀបចុំាថនូរដផសងៗ។ (Ann ២០០៨) បានររដឃើញពីរងវលុ់
របសុ់ររុមរបឹរាផ្នគណបរសរបនុំង ផដលបានបង្កា ញពីចុំណុចគុណវបិតតិរបសុ់េលួនផដលពុុំអាច
ម្មនលទឋភាពដរៀងគរសនលឹរដនន តសរម្មបុ់ការដបាុះដនន តដមភូមិបាន។  

ដបើដទាុះាម្មនការរបរួតរបផជងរវាងគណបរសនដោបាយរតី ទិសដៅរនុងការផថររា
តុលយភាព អុំណ្តច និងបនធូរបនថយភាពតានតឹងផផនរនដោបាយរ៏រតូវបានដគររដឃើញថ្នផងផដរ 
(Plummer and Tritt ២០១១) ។ Plummer and Tritt (២០១១) បានបង្កា ញថ្ន ដៅឃុុំផដលគណ
បរសរបនុំងទទួលបានសដមលងគុំរទដរចើន ដមឃុុំផដលាគណបរសរបនុំងដនាុះ ពុុំសូវដរជើសដរ ើស
ដបរខជនផតពីគណបរសេលួនដដើមបីដធវើដមភូមិដនាុះដទ។ ការដធវើផបបដនុះគឺដដើមបបីនធូរបនថយភាពតានតឹង
ផផនរនដោបាយ និងចុំណុចរដសើបរបសុ់គណបរសរបាជនផដលដៅថ្នន រុ់ដលើ។ ការដធវើផបបដនុះគឺ
ដដើមបបីងាឲ្យម្មនបរោិកាសង្កយស្រសួលសរម្មបុ់រិចចការង្កររបចាុំផ្ថងរបសុ់ររមុរបឹរាឃុុំ និងធានា
ឲ្យម្មនការគុំរទាហូរផហពីថ្នន រុ់ដឹរនាុំខាងដលើ។  

ោុ៉ងដនុះរតី គណបរសនដោបាយនីមួយៗដៅផតម្មនចដនាល ុះទុំដនរផដលេលួនអាចសផមតងភាព
ស្រសបចាបុ់របសុ់េលួនបាន។ Ann (២០០៨) បានររដឃើញថ្ន េណុៈផដលដមឃុុំ (ដៅឃុុំសិរារបសុ់
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គតុ់) បានរុំណតុ់យរយុទធស្ថស្រសតផ្នការផចរអុំដណ្តយ ការសនា និងការរគបុ់រគងដមភូមិដដើមបី
បដងាើនរបារបិយភាពរបសុ់េលួនសរម្មបុ់ការដបាុះដនន តអាណតតិដរកាយ ជុំទបុ់ទីមួយផ្នឃុុំដផដល
ដនាុះផដលមរពីគណបរសរបនុំង បានដរបើយុទធស្ថស្រសតដផសងដៅវញិ ដោយគតុ់ផផែរដលើគុណធមុ៌
រនុងការររានូវភាពយុតតិធមុ៌ និងមិនរបរពឹតតិអុំដពើពុររលួយដដើមបីរស្ថងទុំនុរចិតតាមួយរបាពល   
រដឋ។ ដូចគន ផដរ ដៅឃុុំសិរាដផ្ទដទៀតបានបង្កា ញថ្ន េណុៈផដលររុមរបឹរាឃុុំមួយចុំនួនរពដងើយ
រដនតើយដលើបញ្ជា ជដម្មល ុះដីធលី ម្មនសម្មជិរររមុរបឹរាមួយចុំនួនដផសងដទៀតបានបង្កា ញនូវការគុំរទ
ដលុ់របាពលរដឋ (Plummer and Tritt ២០១១) ។ សរបុារមួមរ របការផដលររុមរបឹរាឃុុំម្មន
ចដនាល ុះផផនរនដោបាយ គឺាចុំនុចលែដរ ុះវាផតលុ់ជដរមើសរបដសើរាងមុនដៅឲ្យរបាពលរដឋ និង
អាចដធវើឲ្យគណបរសនដោបាយនីមួយៗរបរួតរបផជងគន សរម្មបុ់របារបិយភាពរបសុ់េលួន។  
 

៦.៥ ថវិការក្ុមរបឹក្ាឃុ/ំេង្កា ត់ 
ថវកិាររុមរបឹរាឃុុំ/សង្កា តុ់ ផដលដផទរពីរោឋ ភិបាលរមួម្មនរបារុ់ចុំណូលពីពនធោរ និងការ  

ផតលុ់វភិាគទានពីសុំណ្តរុ់ផ្ដគូអភិវឌឍដដើមបីរទរទងុ់រិចចការរដឋបាល និងរិចចអភិវឌឍដៅមូលោឋ ន។   
បផនថមពីដនុះ ររុមរបឹរាឃុុំរ៏ម្មនតួនាទីរនុងការរបមូលធនធានដៅថ្នន រុ់មូលោឋ នរបសុ់េលួន បុ៉ុផនត
ដោយស្ថរ ររមុរបឹរាឃុុំមិនម្មនអុំណ្តចរបមូលពនធ ដូដចនុះសពវផ្ថងធនធានមូលោឋ នគឺសុំដៅផតដៅ
ដលើរបារុ់វភិាគទានពីរបាពលរដឋបុ៉ុដណ្តណ ុះ(RGC ២០០៩) ។ 

ដទាុះបីារបាយការណុ៍ របសុ់េុមផន្រហវល ២០០៧បានបង្កា ញថ្ន ររុមរបឹរាឃុុំដៅអាណតតិ 
ទី១ ជួបបញ្ជា ដៅរតងុ់របារុ់វភិាជនុ៍តិចតួច បុ៉ុផនតអាណតតិទីពីរបានបង្កា ញពីរុំរតិដរើនដឡើងផ្នការដផទរ
ថវកិាដៅឲ្យររមុរបឹរាឃុុំ។ ដបើដរបៀបដធៀបនឹងអាណតតិទី១ ថវកិារបសុ់ររមុរបឹរាឃុុំបានដរើនពី
១.៥%ដៅនន ុំ២០០២ រហូតដលុ់២.៨% ដៅនន ុំ២០១០។ ាសរបុ រនុងរយុៈដពល៤នន ុំ (២០០៧-
២០១០) ម្មនថវកិា ចុំនួន១៩៧ោនដុោល រសហរដឋអាដមររិរតូវបានដផទរដៅឲ្យររមុរបឹរាឃុុំ ផដល
រនុងដនាុះ៧៦% មរពីរាជរោឋ ភិបាល និងគុំដរាង PSDD/UNDP និង២៤% (៤៧ោនដុោល រសហរដឋ
អាដមររិ) ពីផ្ដគូអភិវឌឍដផសងដទៀត។ រនុងចុំដណ្តមថវកិាសរបុដនុះ ម្មន៦៧% វភិាជនុ៍សរម្មបុ់
ការង្ករអភិវឌឍនុ៍ និង៣៣% សរម្មបុ់រិចចការរដឋបាល។ រនុងនន ុំ២០១២ ឃុុំនិមួយៗទទួលថវកិាចុំនួន
២៧.៥១៧ដុោល រាមធយម (RGC ២០១២)។ រាជរោឋ ភិបាលរ៏បានដលើរទឹរចិតតឲ្យម្មនការចូលរមួ
ាវភិាគទានមួយចុំផណរផ្នការចុំណ្តយរបសុ់គដរម្មងពីសុំណ្តរុ់របាពលរដឋ។ ពីនន ុំ២០០៧-
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២០១០ វភិាគទានពីសុំណ្តរុ់របាពលរដឋ ម្មនចុំនួន១,៤ោនដុោល សហរដឋអាដមររិ (NCDD 
២០១១) ។ 

ថវកិាររុមរបឹរាឃុុំ/សង្កា តុ់ ដបើដទាុះារតូវបានដគបដងាើនាដរៀងរាលុ់នន ុំ រ៏ម្មនចុំនួនមិនទានុ់
រគបុ់រគនុ់ដដើមបឲី្យររមុរបឹរាឃុុំ  ដឆលើយតបនឹងតរមូវការរបសុ់របាពលរដឋឲ្យម្មនរបសិទធិភាព    
ដឡើយ។ ដោងដៅតាម Kim and Ojendal ២០០៧ ដនុះបង្កា ញថ្ន ការររមិតផ្នការទទួលេុសរតវូ 
របសុ់ររុមរបឹរាឃុុំ និងធនធានផដលម្មនដៅមិនទានុ់សីុគន ដៅដឡើយ។ ថវកិាឃុុំ/សង្កា តុ់ម្មនររមិត
ម្មនន័យថ្ន ររមុរបឹរាឃុុំរតូវផតពឹងផផែរដៅដលើថវកិាជុំនួយពីខាងដរៅ ផដលចុំណុចដនុះដហើយ
បដងាើតឲ្យម្មនគណដនយយភាពដផសងដទៀត។ ការសិរារបសុ់ Plummer and Tritt (២០១១) បានររ
ដឃើញថ្នការផតលុ់ហិរញ្ញវតថុពីគណបរសនដោបាយ ដដើរតួនាទីោុ៉ងសុំខានុ់ចុំដ ុះរិចចអភិវឌឍនុ៍ដៅ
មូលោឋ ន ាពិដសសគឺដៅមុនដពលដបាុះដនន ត។ ឧទាហរណុ៍  (Craig and Pak ២០១១) បានររ
ដឃើញថ្ន ការផតលុ់ហិរញ្ញវតថុពីគណបរសនដោបាយដៅតុំបនុ់សិរារបសុ់ដគ គឺម្មនចុំនួន២ ឬ៣ដង
ដរចើនាងថវកិាររមុរបឹរាឃុុំ/សង្កា តុ់ផដលម្មន។ ការផតលុ់ហិរញ្ញវតថុពីគណបរសនដោបាយ         
បណ្តត លឲ្យម្មនភាពអាបុ់ឱ្នផផនរនដោបាយដលុ់គណបរសដផសង និងបដងាើតគណដនយយភាព
នដោបាយ ផដលរនលងមរថវកិាឃុុំ/សង្កា តុ់ និងរមមវធីិម្មច សុ់ជុំនួយនានា មិនធាល បុ់បដងាើតឲ្យម្មនដនាុះ
ដទ។  
 

៦.៦ ដំសណើ រការននការសធវើថ្ផនការអភិវឌ្ឍន៍មូល ឋ ន 
ដុំដណើ រការផ្នការដធវើផផនការអភិវឌឍនុ៍ដៅថ្នន រុ់ឃុុំដតត តាសុំខានុ់ដលើរិចចការពីរ៖ (១) ការដធវើ

ផផនការអភិវឌឍនុ៍ឃុុំរយុៈដពល៥នន ុំ (CDP)និង (២) ការរតតួពិនិតយ និងដធវើបចចុបបននភាពដលើផផនការ
វនិិដោគរបចាុំនន ុំរបសុ់ឃុុំ (CIP)។ ដុំដណើ រការដលើរិចចការទាុំងពីរដនុះ រតូវដធវើដឡើងតាមរយុៈរិចចរបជុុំ
ភូមិ រិចចរបជុុំរបសុ់គណុៈរម្មម ធិការផផនការ និងថវកិា និងរិចចរបជុុំររមុរបឹរាឃុុំ។ 

ដុំដណើ រការផ្នការដធវើផផនការរបសុ់ររមុរបឹរាឃុុំ បង្កា ញនូវការចូលរមួររមិតណ្តមួយរបសុ់
របាពលរដឋ និងភាពាផ្ដគូរវាងអនរ រុ់ព័នធ (Plummer and Tritt ២០១១) ។ សិកាខ ស្ថោសម្ម
ហរណរមមថ្នន រុ់ស្រសុរបង្កា ញពីការចូលរមួរបសុ់អងគការដរៅរោឋ ភិបាល មនទីរជុំនាញ និងររុមរបឹរា
ឃុុំរនុងការផចររ ុំផលរព័តុ៌ម្មនដដើមបដីឆលើយតបនឹងចុំណុចអាទិភាពរបសុ់ឃុុំ។ ររមុរបឹរាឃុុំអាចដធវើ
សុំដណើ  និងអុំ វនាវសុុំជុំនួយគុំរទពីខាងដរៅសរម្មបុ់ការអភិវឌឍនុ៍រនុងឃុុំរបសុ់េលួនផងផដរ។  
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ដទាុះាោុ៉ងណ្តរ៏ដោយ ម្មនបញ្ជា របឈមាដរចើនដៅផតដរើតម្មន រុ់ព័នធនឹងដុំដណើ រ
ការផ្នការដធវើផផនការដៅថ្នន រុ់ឃុុំ៖ 

 សមតថភាពរបសុ់ររមុរបឹរាឃុុំរនុងការដធវើផផនការ និងថវកិាដៅផតាបញ្ជា  និងថវកិា
ររមុរបឹរាឃុុំសង្កា តុ់ដៅផតម្មនរុំរតិតិចតួច។ ទាុំងអសុ់ដនុះផដលដធវើឲ្យររុមរបឹរាឃុុំ
ម្មនភាពស្ថទ រុ់ដសទើររនុងការដរជើសដរ ើសវស័ិយ/ដសវារមមាអាទិភាព ដៅរនុងការដធវើផផន 
ការវនិិដោគរបសុ់ឃុុំ ដរៅពីដរជើសដរ ើសយរដហោឋ រចនាសមព័នធរបូវន័តដូចាផលូវលុំជនបទ
(Plummer and Tritt ២០១១) 

 របការផដលការចូលរមួរបសុ់របាពលរដឋដៅម្មនររមិតទាបដៅថ្នន រុ់ភូមិ និងឃុុំបានដធវើ
ឲ្យម្មនភាពលុំបារដលុ់ររមុរបឹរាឃុុំរនុងការដធវើផផនការ និងការោរុ់បញ្ចូ លតរមូវការ
មូលោឋ ន ដៅរនុងរដបៀបវារុៈរិចចអភិវឌឍនុ៍។ េណុៈផដលការដធវើផផនការវនិិដោគថ្នន រុ់ឃុុំ
ទាមទារឲ្យម្មនរបាពលរដឋចូលរមួ៦០% ារុ់ផសតងរបាពលរដឋបានដរជើសដរ ើសមិន
ចូលរមួ។ របា ពលរដឋផដលចូលរមួភាគដរចើនាស្រសតី និងដរមងជុំទងុ់ផដលផតងផតសុំផដង
ភាពអសរមមដៅរនុងរិចចរបជុុំ (Plummer and Tritt ២០១១) ។ 

 ផផនការផដលម្មនរបសិទធិភាព គួរអាចផរបកាល យដៅាការអនុវតតនុ៍ារុ់ផសតងបាន។ 
បញ្ជា របឈមបចចុបបននគឺដៅរតងុ់ថ្នផផនការ និងការអនុវតតនុ៍មិនសីុគន ។ េណុៈផដលការ
ដធវើផផនការបង្កា ញពីតរមវូការមូលោឋ ន រុ់ព័នធនឹងដសវាសងគម ការអនុវតតនុ៍ផបរដតត ត
ខាល ុំងដៅដលើការស្ថងសងុ់ដហោឋ រចនាសមព័នធរបូវន័តដៅវញិ។ ការដធវើផផនការបានបដងាើត
ឲ្យម្មនការរ ុំពឹងទុរេពសុ់ពីសុំណ្តរុ់របាពលរដឋ បុ៉ុផនតវាផបរាពុុំម្មនផតលុ់លទធផល
ដូចផដលរបាពលរដឋរ ុំពឹងទុរ (Plummer and Tritt ២០១១) ។ 

 

៦.៧ ការផតលស់េវាក្មមស្ថធារណៈ 
ការសដរមចាគនលឹុះរបសុ់ររុមរបឹរាឃុុំដៅរនុងអាណតតិទីពីរ គឺ រុ់ព័នធនឹងការររីចដរមើនផ្ន

ដហោឋ រចនាសមព័នធរបូវន័ត ាពិដសសផលូវលុំជនបទ (EIC 2010; Chheat, Lun et al. ២០១១) ។ 
ឧទាហរណុ៍ ម្មនរបាពលរដឋ៦០,៥% ផ្ន៨៥៣នារុ់ ផដលអដញ្ា ើញមរពីឃុុំោចុ់ស្រសោល និងឃុុំ
ជនាតិភាគតិចចុំនួន៦៤ឃុុំ ចូលរមួរនុងសិកាខ ស្ថោផតលុ់ពិនទុផដលដរៀបចុំដោយេុមផន្រហវល បាន
យលុ់ស្រសបថ្ន ោុ៉ងដហាចណ្តសុ់ររមុរបឹរាឃុុំផដលបានាបុ់ដនន តរនុងឃុុំរបសុ់គតុ់បានសងុ់ស្ថព ន 
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និងផលូវថមីៗ រពមទាុំងដធវើការផថទាុំផលូវលុំ និងស្ថព នទាុំងដនាុះ (COMFREL ២០១៣)។ របការផដលផលូវ
លុំជនបទកាល យាជដរមើសវនិិដោគដ៏ម្មនរបារបិយខាល ុំងបុំផុតដនាុះ គឺ រុ់ព័នធនឹងដហតុផលា 
ដរចើន។ ដរៅពីវាាតរមូវការមូលោឋ ន ការសដរមចចិតតរនុងការដរជើសដរ ើសផលូវលុំជនបទគឺ រុ់ព័នធនឹង
ដហតុផលដសដឋរិចចនដោបាយ ផដលផលូវលុំអាចជួយដលើររមពសុ់ការអភិវឌឍនុ៍ដសដឋរិចចមូលោឋ ន។ 
ដរជើសដរ ើសផលូវលុំជនបទរ៏អាចដឆលើយតបនឹងតរមវូការមូលោឋ ន និងសមស្រសបនឹងសមតថភាពបដចចរ
ដទស និងធនធានម្មនររមិតរបសុ់ឃុុំ (Plummer and Tritt ២០១១) ។ 

ដទាុះបីាររុមរបឹរាឃុុំចាបុ់អារមមណុ៍ ផតដៅដលើការស្ថងសងុ់ផលូវលុំជនបទ ររុមរបឹរាឃុុំពុុំ
សូវសុំផដងការចាបុ់អារមមណុ៍ ដៅដលើដហដឋរចនាសមព័នធដផសងដទៀតដូចាធារាស្ថស្រសត។ ឧទាហរណុ៍
លទធផលផ្នការផតលុ់ពិនទុរបសុ់អងគការេុមផន្រហវលបានបង្កា ញថ្ន ម្មនរបាពលរដឋ៥៦,៧% ផ្ន៤៣០
នារុ់ផដលអដញ្ា ើញមរពីឃុុំោចុ់ស្រសោល និងឃុុំជនាតិភាគតិចបានអុះអាងថ្ន ពួរដគមិនយលុ់
ស្រសបថ្នររុមរបឹរាឃុុំបានស្ថងសងុ់ស្ថថ នីយុ៍បូមទឹរ ជីរ និងជួសជុលរបឡាយទឹរ ទាវ រទឹរ ស្រសុះ 
ទុំនបុ់ ឬរបព័នធបងាូរទឹរដផសងៗដៅរនុងឃុុំរបសុ់ដគដឡើយ (COMFREL ២០១៣)។ ររមុរបឹរាឃុុំដធវើ
ការវនិិដោគតិចតួចផផនរធារាស្ថស្រសត ដោយស្ថរពួរដគរពួយបារមភអុំពីបញ្ជា ហានិភ័យផដលបងា
ដោយគដរម្មង។  ធារាស្ថស្រសត គឺសមស្រសបសរម្មបុ់ផតទីតាុំងភូមិស្ថស្រសតណ្តមួយ ដហើយវនិិដោគ
រនុងគដរម្មងផបបដនុះ តរមូវឲ្យររុមរបឹរាឃុុំរតវូដធវើផផនការសរម្មបុ់ធនធានមនុសសផដលម្មនជុំនាញ
រនុងការរគបុ់រគង រតតួរតា និងផថទាុំធារាស្ថស្រសត។ ផលរបដោជនុ៍ពីការសងុ់ធារាស្ថស្រសត គឺបានផត
របាពលរដឋទាុំងឡាយណ្តផដលម្មនដីជិតរបឡាយ មិនផមនបានដលុ់របាពលរដឋទូដៅដនាុះ
ដឡើយ (Plummer and Tritt ២០១១) ។ 

ដរៅពីការផតលុ់ដសវាអរតានុរូលោឋ ន ររុមរបឹរាឃុុំរ៏េិតេុំចុុះអនតរាគមនុ៍រនុងដសវាដផសង
ដទៀត ដូចាការផគតុ់ផគងុ់ទឹរស្ថែ ត និងអនាម័យ ការជួសជុលស្ថោដរៀន និងដសវាសុេភាពម្មតា
និងរុម្មរ អាហាររបូតថមភ រិចចគុំ ររុម្មរ និងការគុំរទដលុ់រគសួ្ថរផដលង្កយទទួលរងដរគុះថ្នន រុ់។ 
ដទាុះាោុ៉ងណ្តរ៏ដោយ ដសវាទាុំងអសុ់ដនុះ គឺមិនសូវដពញនិយមរនុងចុំដណ្តមររមុរបឹរាឃុុំ
ដឡើយ ពីដរ ុះវាទាមទារឲ្យម្មនការចុុះពិនិតយតាមោន និងការសរមបសរមួលាមួយររសួង
ជុំនាញ ផដលដនុះអាចបណ្តត លឲ្យម្មនភាពយឺតោុ៉វ ឬការេវុះបុគគលិរជុំនាញចុុះមរអនុវតតការង្ករ 
(Plummer and Tritt 2011) ។ 
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ការផតលុ់ដសវារបសុ់ររមុរបឹរាឃុុំ គឺផផែរដៅដលើចុំដណុះដឹងដលើតរមវូការរបាពលរដឋ និង
ចុំនួនថវកិាផដលម្មន។ ដោយស្ថរថវកិាររមុរបឹរាឃុុំ/សង្កា តុ់ម្មនររមិតតិចតួច ឃុុំពុុំអាចផតលុ់  
ដសវាឲ្យម្មនរបសិទធិភាពដលុ់របាពលរដឋដឡើយ ដូដចនុះឃុុំរតូវពឹងផផែរគណបរសនដោបាយ និង
សបបុរសជន។ ដគបានររដឃើញថ្ន ថវកិារបសុ់គណបរសនដោបាយរនលងមរបានចូលរមួោុ៉ង
ដរចើនដលុ់ការស្ថងសងុ់ដហោឋ រចនាសមព័នធដៅមូលោឋ ន ាពិដសសស្ថោដរៀន ធារាស្ថស្រសត និងផលូវ
លុំជនបទ។ ការផតលុ់ថវកិាពីគណបរសនដោបាយ គឺមិនដូចគន រគបុ់ឃុុំដនាុះដទ វាផរបរបួលដៅតាម
ជុំនាញទុំនារុ់ទុំនង និងបណ្តត ញរបសុ់ររមុរបឹរាឃុុំ បុគគលិរលរខណុៈ របសុ់ដមឃុុំនីមួយៗ រុ់ព័នធ
នឹងការអនុវតតនុ៍ារុ់ផសតង ការផតួចដផតើមគុំនិត ការចាតុ់ផចងរនុងការដរបើរបាសុ់ថវកិាផលូវការ និងមិនផលូវ
ការសរម្មបុ់រិចចអភិវឌឍនុ៍មូលោឋ នរបសុ់េលួន (Heng, Kim et al. ២០១១) រពមទាុំងទុំនារុ់ទុំនង
ពិដសសរបសុ់ឃុុំនីមួយៗាមួយនឹងដមដឹរនាុំនដោបាយ ថ្នដតើតុំបនុ់ដនាុះាស្រសុររុំដណើ តរបសុ់
ថ្នន រុ់ដឹរនាុំនដោបាយណ្តមួយឬដទ ឬថ្នដតើការផតលុ់ជុំនួយដលុ់ឃុុំនឹងអាចផតលុ់ាមុេម្មតុ់ស្ថធារ
ណុៈដលុ់ដមដឹរនាុំនដោបាយដនាុះឬដទ (Craig and Pak ២០១១) ។ 

ដទាុះាការផតលុ់ហិរញ្ញវតថុរបសុ់គណបរសនដោបាយ ហារុ់ដូចាម្មនឥទធិពលដៅដលើការ 
ផតលុ់ដសវាថ្នន រុ់មូលោឋ ន ម្មនចុំណុចេវុះខាតមួយចុំនួនរតូវបានដគររដឃើញ។ ហិរញ្ញវតថុរបសុ់គណ
បរសនដោបាយម្មនលរខណុៈមិនដទៀងទាតុ់ វាអាស្រស័យដៅដលើវដតផ្នការដបាុះដនន ត និងភាគដរចើនគឺ
ដតត តដៅដលើដហោឋ រចនាសមព័នធរបូវន័ត ដូចាការស្ថងសងុ់ស្ថោដរៀន បុ៉ុផនតពុុំបានដតត តដៅដលើការ
ដលើរទឹរចិតតរគបូដរងៀនឲ្យចុុះ និងដធវើការបដរងៀនដទៀងទាតុ់ដនាុះដទ។ ការដតត តផតដៅដលើដហោឋ
រចនាសមព័នធ ដភលចគិតដៅដលើការផថទាុំផតងផតដធវើឲ្យការវនិិដោគទាុំងដនាុះពុុំសូវម្មននិរនតរភាព    
ឧទាហរណុ៍  ររណីផលូវលុំជនបទ(Craig and Pak ២០១១) ។ 

អាណតតិទីពីររបសុ់ររមុរបឹរាឃុុំ បានបង្កា ញអុំពីរិចចេិតេុំរបឹងផរបងរបសុ់ររមុរបឹរាឃុុំរនុង
រិចចការ រធនធានធមមាតិសរម្មបុ់ផលរបដោជនុ៍របាពលរដឋ។ ម្មនការសិរាមួយចុំនួន 
(Heng, Kim et al. ២០១១; Plummer and Tritt ២០១១; NCDD ២០១២) បានររដឃើញថ្ន 
របាពលរដឋបានសុំផដងភាពមិនដពញចិតតដៅដលើការអនុវតតរបសុ់ររមុរបឹរាឃុុំដលើវស័ិយដនុះដទ។ 
ការសិរាសទងុ់មតិរបសុ់ (NCDD ២០១២) បានបង្កា ញថ្នរបាពលរដឋបានចាតុ់ទុរថ្នការអនុវតតនុ៍
របសុ់ររុមរបឹរាឃុុំដៅម្មនររមិតទាបរនុងការ រធនធានផ្រពដឈើ និងជលផល។  
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Plummer and Tritt (២០១១) បានអុះអាងថ្ន ររមុរបឹរាឃុុំមិនអាចាអនរផដលទទួលការ
សតីបដនាទ សដលើបញ្ជា ដនុះទាុំងអសុ់ដនាុះដទ។ ភាពមិនដពញចិតតរបសុ់របាពលរដឋដលើចុំណុចដនុះមិន
ផមនម្មនន័យថ្ន ររមុរបឹរាឃុុំពុុំអាចអនុវតតរិចចការ រធនធានធមមាតិឲ្យបានលែដនាុះដទ។ ដហតុ
ផលផដលនាុំឲ្យររមុរបឹរាឃុុំបរាជ័យ គឺ រុ់ព័នធនឹងភាពម្មនររមិតផ្នតួនាទី និងសមតថរិចចរបសុ់
ឃុុំរនុងការការ រធនធានធមមាតិ ផដលចុំណុចដនុះដធវើឲ្យឃុុំពុុំអាចចុុះអនតរាគមនុ៍ជួយរបាពលរដឋ
បាន។ រនុងររណីសិរាមួយចុំនួន Plummer and Tritt (២០១១) បានររដឃើញថ្ន ររុមរបឹរាឃុុំ
បានពាោមដោុះស្រស្ថយជដម្មល ុះដីធលី បុ៉ុផនតការអនុវតតនុ៍ផបបដនុះផតងផតបងាឲ្យម្មនការខាតបងុ់ដលុ់
េលួនឯងវញិ។ ររមុរបឹរាឃុុំជួបនូវវបិតតិរនុងការអនុវតតនុ៍គណដនយយភាពដៅថ្នន រុ់ដលើផង និងដៅ
របាពលរដឋផង។  
 

៦.៨ េមតាភាពរបេរ់ក្ុមរបឹក្ាឃុ ំ 
ររមិតវបបធមុ៌របសុ់ររមុរបឹរាឃុុំ ដៅរនុងអាណតតិទីពីរដនុះដៅម្មនរុំរតិទាបដៅដឡើយ។ 

ការសិរាសទងុ់មតិរបសុ់ CDRI ដៅនន ុំ២០១១ បានបង្កា ញថ្ន ាង រុ់រណ្តត លផ្នររមុរបឹរាឃុុំ
ផដលបានសម្មភ ស (៥៥% រនុងចុំដណ្តម៥៣១នារុ់) ម្មនររមិតវបបធមុ៌ពី១-៦នន ុំ ៣០% ពី៧-៩នន ុំ 
១៣% ពី១០-១២នន ុំ និងម្មនផត២% ចាបុ់ពី១៣នន ុំដឡើងដៅ។ ដោងដៅតាម Thon et al (២០០៩) 
ររមិតវបបធមុ៌ទាបរបសុ់ររមុរបឹរាឃុុំមិនគួរាចុំណុចភាា រុ់ដផែើលដឡើយ ដោយដហតុថ្ន ចាបុ់រគបុ់
រគងរដឋបាលឃុុំសង្កា តុ់នន ុំ២០០១បានផចងថ្ន របាពលរដឋផេមរផដលដចុះអាន ដចុះសរដសរផេមរគឺម្មន
សិទធិស្រសបចាបុ់ឈរដឈាម ុះសរម្មបុ់ការដបាុះដនន តររមុរបឹរាឃុុំ ដូដចនុះម្មនន័យថ្នររមិតវបបធមុ៌
រតឹមបឋមសិរាគឺសមស្រសបសរម្មបុ់ថ្នន រុ់ររុមរបឹរាឃុុំ។  

េណុៈផដលររមិតវបបធមុ៌ទាបគឺាបញ្ជា របសុ់ររុមរបឹរាឃុុំ Plummer & Tritt (២០១១) 
បានររដឃើញផងផដរថ្ន សមតថភាពរបសុ់ររមុរបឹរាឃុុំដលើការដធវើផផនការ និងរគបុ់រគងហិរញ្ញវតថុ
ដៅម្មនររមិតដៅដឡើយ។ ដោយស្ថរររមិតវបបធមុ៌ទាប ររមុរបឹរាឃុុំម្មនការលុំបាររនុងការចាបុ់
យរចុំដណុះដឹង ាដហតុដធវើឲ្យររមុរបឹរាឃុុំរតូវពឹងផផែរដៅដលើដសមៀន ផដលាដបរខជនដរជើសតាុំង 
និងទទួលបានបទពិដស្ថធនុ៍ាដរចើនពីររសួងមហាផ្ផទ ដដើមបីដោុះស្រស្ថយបញ្ជា ផដលទារុ់ទងនឹង
គដរម្មងបដចចរដទសសមុគស្ថម ញនានា។  
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ររមិតវបបធមុ៌ទាបមិនម្មនន័យថ្ន ររុមរបឹរាឃុុំមិនម្មនសមតថភាពរគបុ់រគងរដឋបាលរបសុ់
េលួនដនាុះដទ។ Öjendal & Kim (២០១១) បានបង្កា ញថ្ន ដទាុះាររមុរបឹរាឃុុំម្មនររមិតវបបធមុ៌ទាប
រតី ផតពួរគតុ់ម្មនចុំដណុះដឹងរគបុ់រគនុ់ រុ់ព័នធនឹងស្ថថ នភាពមូលោឋ ន ពីដរ ុះពួរគតុ់រសុ់ដៅរនុង
តុំបនុ់ដនាុះ។ Thon et al (២០០៩) បានររដឃើញថ្ន ររមុរបឹរាផដលបានសម្មភ សនុ៍ភាគដរចើន
សុទធផតម្មនបទពិដស្ថធនុ៍រនុងការរគបុ់រគងរដឋបាល ពីដរ ុះពួរគតុ់ធាល បុ់កានុ់មុេតុំផណងស្ថធារ
ណុៈតាុំងពីនន ុំ១៩៧៩ ឬរនុងរបបផេមរររហមមរដមលុ៉ុះ។ ដូចគន ផដរ ភាពាអនរដឹរនាុំ ភាពស្រសបចាបុ់ 
និងសមតថភាពរបសុ់េលួនបានដធវើឲ្យពួរគតុ់ម្មនបណ្តត ញទុំនារុ់ទុំនងដៅរនុងការង្ករ។ ភាពបរាជ័យ
រនុងការដឹរនាុំរបសុ់ររមុរបឹរាឃុុំអាចបណ្តត លមរពីរតាត ដផសង មិនផមនរុំណតុ់ផតដៅដលើររមិត 
វបបធមុ៌ដនាុះដទ គឺអាចមរពីរងវុះធនធានហិរញ្ញវតថុ និងរងវុះខាតនដោបាយដៅរនុងអាណតតិរបសុ់
េលួនរនុងការអនុវតតនុ៍នដោបាយផបបគុំរទសរមមរនុងការជួយការ ររបាពលរដឋ (Kim and 
Öjendal ២០០៧)។ 

ដបើដទាុះារុំរតិវបបធមុ៌ដៅម្មនររមិត ររុមរបឹរាឃុុំម្មនជុំដនឿទុរចិតតេពសុ់ដលើេលួនឯង រនុង
ការផថររាគណដនយយភាពដៅកានុ់របាពលរដឋ (EIC ២០១០) ដោយស្ថរបទពិដស្ថធនុ៍ ពីអាណតតិ
ទីមួយ។ ដទាុះាោុ៉ងណ្តរ៏ដោយ ការបណតុ ុះបណ្តត លគឺដៅផតម្មនស្ថរុៈសុំខានុ់ដដើមបពីរងឹងសមតថ
ភាពរបសុ់ររមុរបឹរាឃុុំចាសុ់ និងថមីផដលដទើបាបុ់ដនន តដលើរតុំបូង។ ម្មនររមុរបឹរាឃុុំចុំនួន
៤០,៤៤%នន ុំ២០០៧-២០១១ ផដលាបុ់ដនន តដលើរតុំបូង។ ការបណតុ ុះបណ្តត លនឹងអាចជួយបផនថម
ចុំដណុះដឹងដលុ់ររុមរបឹរាឃុុំចាសុ់ (អនរផដលធាល បុ់ាបុ់អាណតតិមុន) ឲ្យអនុវតតតួនាទីរបសុ់េលួន
កានុ់ផតម្មនរបសិទធិភាពផថមដទៀត។  

របាយការណុ៍ របសុ់ េុមផន្រហវល នន ុំ២០០៧ បានបង្កា ញថ្ន វគគបណតុ ុះបណ្តត លផដលផតលុ់
ដលុ់ររុមរបឹរាឃុុំម្មនចុំនួនដរចើនខាល ុំង ម្មនលរខណុៈទូលុំទូោយដពរ និងមិនសូវដតត តាសុំខានុ់
ដលុ់ស្ថថ នភាពដៅថ្នន រុ់មូលោឋ ន។ ដដើមបីដោុះស្រស្ថយបញ្ជា ដនុះ ដៅរនុងអាណតតិទីពីរ គ.ជ.អ.ប បាន
ដធវើការសិរាសីុជុំដៅមួយអុំពីតរមូវការផផនរការបណតុ ុះបណ្តត លសមតថភាពរបសុ់ររុមរបឹរាឃុុំ ដដើមបី
រុំណតុ់ររដមដរៀន យុទធស្ថស្រសត ថវកិា និងភាន រុ់ង្ករផដលទទួលេុសរតូវសរម្មបុ់ការបណតុ ុះបណ្តត ល
ដលុ់ររមុរបឹរាឃុុំ (NCDD 2011)។ ាលទធផល ដមដរៀនសរម្មបុ់ការបណតុ ុះបណ្តត លរតូវបានដគ
ដរៀបចុំ និងផតលុ់ជូនដលុ់ររុមរបឹរាឃុុំ។ តារាងខាងដរកាមបង្កា ញអុំពីដមដរៀនសរម្មបុ់ការបណតុ ុះប
ណ្តត លដលុ់ររមុរបឹរាឃុុំពីនន ុំ២០០៧២០១០។  
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តារាង៖ ដមដរៀនសរម្មបុ់វគគបណតុ ុះបណ្តត លដៅកានុ់ររមុរបឹរាឃុុំ ២០០៧-២០១០ 

របភព (NCDD ២០១១) 

          

២០០៧ ២០០៨ ២០០៩ ២០១០ 

 ការរគបុ់រគងរដឋបាលឃុុំ/
សង្កា តុ់ 

 ការដធវើផផនការអភិវឌឍនុ៍ 
និងរមមវធីិវនិិដោគឃុុំ/
សង្កា តុ់ 

 សរមមភាពបង្កា រដមដរាគដអ
ដសុ៍ និងជមងឺដអដសុ៍របសុ់
ឃុុំ/សង្កា តុ់ដៅរនុងសហគម
នុ៍ 

 ដយនឌ័រសរម្មបុ់រដឋបាល
មូលោឋ ន 
 

 ការសរមបសរមួល
ជដម្មល ុះ 

 ការអនុវតតនុ៍មុេង្កររបសុ់
គណុៈរម្មម ធិការរិចចការ
ស្រសតី និងរុម្មរ 

 ការរតួតពិនិតយដសៀវដៅ
ចុុះដឈាម ុះ 
 

 ការអនុវតតនុ៍ថវកិា
ឃុុំ/សង្កា តុ់ 

 ការរតួតពិនិតយ និង
វាយតផ្មលរិចចការ
ហិរញ្ញវតថុ និងរដឋបា
លដៅថ្នន រុ់ឃុុំ/
សង្កា តុ់ 

 ភាពាអនរដឹរនាុំ
សរម្មបុ់ររុមរបឹរា
ឃុុំ/សង្កា តុ់ 

 ចាបុ់សតីពីការ
រគបុ់រគងរដឋបាល
ថ្នន រុ់រាជធានី ដេតត 
ររុង ស្រសុរ និង
េណឌ  

 ការដរៀបចុំសរម្មបុ់
ការដផទរតួនាទី និង
ការទទួលេុសរតូវ
ពីរដឋបាលថ្នន រុ់រាជ
ធានី ដេតត ររុង 
ស្រសុរនិងេណឌ
ចាសុ់ 

 ដគលការណុ៍ មូល
ោឋ នសរម្មបុ់រដឋបា
លថ្នន រុ់ដរកាមាតិ 

 គុំនិតអភិវឌឍនុ៍សរម្មបុ់ឃុុំ/
សង្កា តុ់ 

 សរមមភាពរបសុ់ឃុុំ/សង្កា តុ់
សរម្មបុ់ការអភិវឌឍនុ៍សងគម 

 ការសរដសររបាយការណុ៍ ខាន ត
តូច 

 ការអនុវតតនុ៍មុេង្កររបសុ់គណុៈ
រម្មម ធិការរិចចការស្រសតី និងរុម្មរ
សរម្មបុ់ការអភិវឌឍនុ៍សងគម 

 ការបញ្ចូ លរចនាសមព័នធរបសុ់
មន្រនតីរាជការសីុវលិដៅរាជធានី 
ដេតត ររុង ស្រសុរ និងេណឌ ដៅ
រនុងរចនាសមព័នធថមី 

 តួនាទី ការទទួលេុសរតូវ និងនិ
តិវធីិរបសុ់រដឋបាលថ្នន រុ់ដរកាម
ាតិ 

 ការផសពវផាយសតីពីអនុររិតយ 
និងរបកាសដដើមបីគុំរទការអនុ
វតតនុ៍ចាបុ់សតីពីការរគបុ់រគងរដឋ
បាលរាជធានី ដេតត ររុង ស្រសុរ 
និងេណឌ  
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៧. ការចូលរមួរបេរ់បជាពលរដឋ 
 

េុមផន្រហវលបានរាយការណុ៍ ថ្ន ការចូលរមួរបសុ់របាពលរដឋដៅម្មនររមិតទាបដៅរនុង
អាណតតិទីមួយផ្នររុមរបឹរាឃុុំសង្កា តុ់។ ដូចគន ផដរដៅរនុងរបាយការណុ៍  EIC ២០១០ និង 
Plummer and Tritt ២០១១ បានររដឃើញថ្ន ដទាុះបីារបាពលរដឋហារុ់បីដូចាបានសផមតងការ
យលុ់ដឹងកានុ់ផតរបដសើរសតីអុំពីដសរភីាពរនុងការបដញ្ចញមតិ និងការចូលរមួាសម្មជិរររមុដៅរនុង
អងគការនានា ឬសហគមនុ៍រ៏ដោយ ដៅរនុងអាណតតិទីពីរដនុះ ការចូលរមួរបសុ់របាពលរដឋដៅម្មន
ររមិតទាបដផដល ាពិដសសដៅរនុងការដរៀបចុំថវកិា និងដធវើផផនការរបសុ់ឃុុំសង្កា តុ់។ បុ៉ុផនតអវីផដល
គួរឱ្យចាបុ់អារមមណុ៍ ដនាុះគឺថ្ន ការចូលរមួរបសុ់របាពលរដឋផបរាម្មនររមិតេពសុ់ដៅរនុងដុំណ្តរុ់
កាលចាុំបាចុ់ ។ បញ្ជា ដនុះនឹងរតូវបរស្រស្ថយលមែិតដៅរនុងផផនរខាងដរកាម ។ 

ដគសដងាតដឃើញថ្ន ដៅរនុងការរបជុុំដៅតាមភូមិ ឃុុំ គឺម្មនការចូលរមួតិចតួចដៅដឡើយទាុំង
គុណភាពនិងបរមិ្មណ។ ដៅរនុងការសិរាស្ថទ បសទងុ់មតិដធវើដឡើងដោយ EIC ដៅរនុងនន ុំ២០១០ 
បានបង្កា ញថ្ន ម្មនអនរភូមិ៤១% ផតបុ៉ុដណ្តណ ុះផដលបានចូលរមួរនុងការរបជុុំផផនការតាមភូមិ។ ផដល
រនុងដនាុះពួរគតុ់ហារុ់បីដូចាពុុំម្មនឆនទុៈរនុងការចូលរមួដទ ពីដរ ុះពួរគតុ់ចូលរមួការរបជុុំដនុះ 
តាមការផណនាុំ និងចងែុលបង្កា ញពីដមភូមិបុ៉ុដណ្តណ ុះ។ ឧទាហរណុ៍ ារុ់ផសតងគឺ អនរភូមិ៧៧% ផដល
បានចូលរមួការរបជុុំបាននិោយថ្ន ពួរគតុ់ចូលរមួការរបជុុំដនុះដោយស្ថរផតម្មនការរបាបុ់ពី      
អាាា ធរ និង១៨%ដទៀត បានម្មនរបស្ថសនុ៍ថ្ន ពួរគតុ់ចូលរមួការរបជុុំភូមិ ឃុុំ ដោយស្ថរផតពួរ
គតុ់រតូវបានដគអដញ្ា ើញតទ លុ់។ 

តាមពិតដៅការរបជុុំថ្នន រុ់ភូមិរតូវបានដគចាតុ់ទុរថ្ន ាដវទិកាមួយផដលអនរភូមិអាចចូលរមួ
ចុំផណរផតលុ់មតិដោបលុ់ និងដលើរដឡើងនូវតរមវូការរបសុ់ពួរគតុ់ដៅរនុងសរមមភាពអភិវឌឍនានា
ដៅរនុងភូមិឃុុំរបសុ់ពួរគតុ់។ ដៅរនុងការរបជុុំថ្នន រុ់ភូមិមួយគឺតរមវូឱ្យម្មនការចូលរមួោុ៉ងតិច
ណ្តសុ់៦០% ផ្នអនរភូមិសរបុ បុ៉ុផនតតាមភាពារុ់ផសតងដមភូមិាដរឿយៗមិនអាចររបានតាមចុំនួន 
សម្មម្មរតដនុះដទ ផដលដៅទីបញ្ច បុ់ការរបជុុំដនុះម្មនផតអនរភូមិតិចតួចបុ៉ុដណ្តណ ុះផដលបានចូលរមួ។
ដបើដោងដៅតាមការស្រស្ថវរាវរបសុ់ Plummer and Tritt ដៅរនុងនន ុំ២០១១បានររដឃើញថ្នដៅរនុង
ការរបជុុំថ្នន រុ់ភូមិម្មនរងវុះខាតចុំដ ុះការរបមូលអនរភូមិចូលរមួរបជុុំ ដហើយដមភូមិបានដរបើរបាសុ់       
មដធាបាយផសពវផាយព័តុ៌ម្មនផតមួយវធីិផតបុ៉ុដណ្តណ ុះ។ ការចូលរមួរបជុុំថ្នន រុ់ភូមិ គឺមិនសូវម្មនការ
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បដញ្ចញមតិដោបលុ់ដនាុះដទ ដនុះដបើដរបៀបដធៀបដៅនឹងការរបជុុំផដលដរៀបចុំដឡើងដោយអងគការ និង 
គណបរសនដោបាយនានា។ មូលដហតុចុំបងពីបញ្ជា ដនុះគឺបណ្តត លមរពីរងវុះខាតការដលើរទឹរ
ចិតតរនុងការចូលរមួចុំផណរ និងជុំនាញការដរៀបចុំការរបជុុំ ។ ការរបជុុំថ្នន រុ់ភូមិ គឹរតូវបានដធវើដឡើងរនុង
ដគលបុំណងដដើមបផីតលុ់ព័តុ៌ម្មន ាាងបុំផុសឱ្យអនរភូមិចូលរមួរនុងការដធវើដសចរតីសដរមចចិតត។ 
ដោងតាមការស្រស្ថវរាវរបសុ់ Plummer and Tritt ដៅរនុងនន ុំ២០១១បានបង្កា ញថ្នមូលដហតុផដល
បងាឱ្យម្មនបញ្ជា ដនុះគឺពីដរ ុះម្មនផតមន្រនតីថ្នន រុ់ឃុុំផតបុ៉ុដណ្តណ ុះផដលម្មនសិទធិដធវើដសចរតីសដរមចចិតត។ 

ដបើតាមរបាយការណុ៍  EIC នន ុំ២០១០ បានឱ្យដឹងថ្ន ការចូលរមួរ៏ម្មនររមិតទាបផងផដរដៅ
រនុងការរបជុុំររមុរបឹរាឃុុំ ឬការរបជុុំដផសងៗដទៀត។ ឧទាហរណុ៍ :ការដរៀបចុំផផនការអភិវឌឍនុ៍    
សហគមនុ៍ផដលដរៀបចុំដឡើងដោយររុមរបឹរាឃុុំ គឺដៅម្មនររមិតទាបផងផដរ។ ដបើដោងតាម 
Thon et al. នន ុំ២០០៩ ដៅរនុងររណីមួយរនុងចុំដណ្តមររណីាដរចើន ការចូលរមួរតវូបានធាល រុ់ចុុះ
ដលុ់ររមិតមួយផដលថ្នររមុរបឹរាឃុុំរតូវជួលឧដឃ្លសនស័ពទដដើមបីាការផសពវផាយព័តុ៌ម្មនជុំនួស
ការរបជុុំ។ តាមការសទងុ់មតិមួយផដលដធវើដឡើងដោយ EIC នន ុំ២០១០ បានររដឃើញថ្ន ៨៧% ផ្នអនរ
ផដលបានសម្មភ សនុ៍ និង៩២% ផ្នរបាជនររីររមិនបានចូលរមួរិចចរបជុុំររុមរបឹរាដៅរនុងនន ុំរនលង
ផុតដៅដនាុះដទ។ តាមការស្ថទ បសទងុ់មតិមួយដផសងដទៀតផដលដធវើដឡើងដោយេុមផន្រហវលដៅរនុងនន ុំ
២០១១ រ៏បានបង្កា ញផដរថ្ន ម្មនផត៣៣.៧០% ផ្នអនរផដលបានសម្មភ សនុ៍ ធាល បុ់ចូលរមួរិចចរបជុុំ
ររមុរបឹរាដៅរនុងអាណតតិទី២ផ្នររុមរបឹរាឃុុំ។ ដហើយដបើតាមការស្ថទ បសទងុ់មតិចុងដរកាយ ដោយ
គ.ជ.អ.ប នន ុំ២០១២ វញិបានឱ្យដឹងថ្ន ម្មនផត៤០.៧០% ផ្នអនរផដលបានសម្មភ សនុ៍រនុងចុំដណ្តម
១៤១២នារុ់បានអុះអាងថ្ន ពួរគតុ់បានចូលរមួរិចចរបជុុំររមុរបឹរា ។ 

ដៅរនុងរបាយការណុ៍ របសុ់ Malena និង Chhim ២០០៩ និងេុមផន្រហវល ២០១១បានបញ្ជា រុ់
ដូចគន ថ្ន អនរភូមិផដលបានចូលរមួការរបជុុំដនុះគឺរគនុ់ផតស្ថត បុ់ផតបុ៉ុដណ្តណ ុះ បុ៉ុផនតពួរគតុ់ពុុំបានដធវើ
ការទាមទារ ឬ ដលើរដឡើងពីបញ្ជា ផដលពួរគតុ់បានជួបរបទុះដនាុះដទ ។ គ.ជ.អ.ប រ៏បានររដឃើញ
ថ្នម្មនផត២៨.៤០% ផ្នអនរផដលចូលរមួរិចចរបជុុំររុមរបឹរា ធាល បុ់ចូលរមួចុំផណររនុងការបដញ្ចញ
មតិដោបលុ់។ ដគរ៏រតុ់សម្មគ លុ់ដឃើញផដរថ្ន មនុសសវយ័ជុំទងុ់មិនសូវចូលរមួ និងបដញ្ចញមតិដៅ
រនុងអងគរបជុុំដូចចាសុ់ៗដទ ។ ទនទឹមនឹងដនាុះផដរ របាយការណុ៍  EIC នន ុំ២០១០ បានបង្កា ញថ្ន ការ
ចូលរមួដៅម្មនររមិតទាបដនុះគឺបណ្តត លមរពីរតាត មួយចុំនួនដូចា: រងវុះខាតផ្នការចាបុ់អារមមណុ៍
របសុ់របាជនដៅដលើរិចចការង្ករររមុរបឹរាឃុុំ រតាត ដសដឋរិចច និងវបបធមុ៌ (តាមរបាយការណុ៍ េុម
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ផន្រហវល 2011; Heng, Kim et al. 2011; Kim 2011) និងរងវុះខាតព័តុ៌ម្មនសតីពីការរបជុុំ ការដលើរទឹរ
ចិតត និងលទធផលរនុងការចូលរមួរបជុុំ (តាមរបាយការណុ៍ េុមផន្រហវល 2011) ។ តាមការពិតដៅ ររុម
របឹរាឃុុំមិនអាចដឆលើយតបដៅនឹងតរមូវការរបសុ់អនរភូមិដនាុះ គឺបណ្តត លមរពីថវកិាឃុុំសង្កា តុ់ម្មន
ររមិត ផដលដធវើឱ្យអនរភូមិបាតុ់បងុ់ឆនទុៈរនុងការចូលរមួរបជុុំថ្នន រុ់ភូមិ (ដនុះដបើតាមរបាយការណុ៍ របសុ់
Heng, Kim et al. 2011)។ ការចូលរមួរបជុុំ គឺអាស្រស័យដៅដលើថ្នដតើអនរណ្ត ាអនរដរៀបចុំការរបជុុំ។ 
ដបើដយើងដរបៀបដធៀបដៅនឹងការរបជុុំផដលដរៀបចុំដឡើងដោយអងគការដរៅរោឋ ភិបាល និងគណបរស
នដោបាយនានាវញិ គឺម្មនអនរភូមិចូលរមួដរចើនាង ដោយស្ថរផតម្មនការផតលុ់អុំដណ្តយ និង
អាហារសរមនុ់ដផសងៗ ។ 

Plummer និង Tritt ២០១១ រ៏បានបង្កា ញថ្ន ការចូលរមួរបជុុំហារុ់ដូចារតវូបានដគោរុ់
ររមិតដៅដពលផដលការរបជុុំដនាុះ រុ់ព័នធដៅនឹងការដធវើដសចរតីសដរមចចិតត។ ដបើដទាុះបីាចាបុ់ឃុុំ
សង្កា តុ់បាននិោយថ្ន ការរបជុុំថ្នន រុ់ឃុុំ សង្កា តុ់រតូវផតដបើរចុំហដលុ់ស្ថធារណជនចូលរមួរ៏ដោយ 
ផតដបើតាមភាពារុ់ផសតង ការរបជុុំដនុះគឺដបើរចុំហចុំដ ុះផតអនរផដលរតូវបានអដញ្ា ើញផតបុ៉ុដណ្តណ ុះ 
ដូចាដមភូមិ ឬមន្រនតីគុំរទបដចចរដទស (តាមរបាយការណុ៍  Meerkerrk, Hean et al. 2008; Malena 
and Chhim 2009)។ ចុំផណរឯរបាយការណុ៍  Plummer និង Tritt ២០១១ រ៏បានបញ្ជា រុ់ផដរថ្ន ដបើ
ដទាុះបីាអនរភូមិ រតវូបានដគអនុញ្ជញ តឱ្យចូលរមួការរបជុុំររមុរបឹរាដៅតាមឃុុំ សង្កា តុ់មួយចុំនួន រ៏
ដោយ រ៏ឱ្កាសសរម្មបុ់ពួរគតុ់រនុងការចូលរមួដធវើដសចរតីសដរមចចិតតដៅម្មនររមិតដៅដឡើយ។ 
បុ៉ុផនតាទូដៅការរបជុុំររមុរបឹរាដនុះរតូវបានដគរាយការណុ៍ ថ្ន បានផតលុ់ឱ្កាសដលុ់ដមភូមិដដើមបី
ពិភារាពីការវវិឌឍនុ៍ផ្នផផនការ និងបញ្ជា ដផសងៗដទៀតផដលទារុ់ទិនដៅនឹងការអនុវតតនុ៍ផផនការដៅ
រនុងឃុុំសង្កា តុ់របសុ់ពួរគតុ់ បុ៉ុផនតដគសដងាតដឃើញថ្នឱ្កាសផដលដមភូមិរនុងការបដញ្ចញមតិពីតរមវូ
ការរបសុ់អនរភូមិដនាុះ គឺដៅម្មនររមិតដៅដឡើយ។ ាទូដៅការរបជុុំដនុះ គឺរតវូបានរគបុ់រគងដោយ
ដមឃុុំ ាពិដសស រុ់ព័នធដៅនឹងការដធវើដសចរតីសដរមចចិតត និងការដលើរមតិដោបលុ់ (ដរស្រសងុ់
ដចញពីរបាយការណុ៍  Plummer and Tritt ២០១១) ។ 

របាយការណុ៍ របសុ់ (Thon, Ou et al. 2009; EIC 2010) បានគូសបញ្ជា រុ់ថ្នេណុៈផដលការ
ចូលរមួរបជុុំផលូវការពីសុំណ្តរុ់អនរភូមិគឺដៅម្មនររមិតទាប អនរភូមិហារុ់ដូចាចូលចិតតដលើរពីតរមូវ
ការរបសុ់ពួរគតុ់ដៅដមភូមិ ឬចាសុ់ទុុំដៅរនុងភូមិផដលពួរគតុ់អាចដលើរពីបញ្ជា ដនុះបនតដៅររមុ
របឹរាឃុុំវញិ។ របាយការណុ៍ របសុ់ Plummer and Tritt (២០១១) បានបរស្រស្ថយថ្ន បញ្ជា ដនុះគឺ
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មួយផផនរមរពីរបាជនរមពុាដៅមិនទានុ់សុ្ថុំ ដៅនឹងការនិោយដៅកានុ់មន្រនតីផដលម្មនឋានុៈេពសុ់
ាងេលួន។ ដបើដោងតាមរបាយការណុ៍  EIC (២០១០) បានឱ្យដឹងថ្ន អនរភូមិ៣៥% បានអុះអាងថ្ន 
ពួរគតុ់ បានទារុ់ទងដមភូមិដដើមបីបដញ្ចញមតិដោបលុ់របសុ់ពួរគតុ់ោុ៉ងដហាចណ្តសុ់មតងរនុង
មួយនន ុំ និងអនរភូមិ៤៤% ដទៀតបានទារុ់ទងចាសុ់ទុុំរនុងភូមិ។ របាយការណុ៍ របសុ់ Plummer និង 
Tritt (២០១១) និង ធន និងដផសងដទៀត (២០០៩) រ៏បានររដឃើញដូចគន ផដរថ្នព័តុ៌ម្មនផដលបាន
របាបុ់ដៅចាសុ់ទុុំរនុងភូមិ ហារុ់បីដូចាមដធាបាយដ៏ម្មនរបសិទធភាពដៅដលើការសដរមចចិតតរបសុ់
ររមុរបឹរាឃុុំ ពីដរ ុះររុមរបឹរាឃុុំទុំនងាដគរពចាសុ់ទុុំរនុងភូមិចុំដ ុះការសដរមចចិតតដដើមបីការ
អភិវឌឍនុ៍រនុងសហគមនុ៍។ ចាសុ់ទុុំរនុងភូមិអាចរមួម្មនដូចាអនរផដលម្មនអាយុចុំណ្តសុ់ បុ៉ុផនត
ទទួលបានការដគរពភាគដរចើនពីអនរភូមិ ឬអនរផដលម្មនរទពយសមបតតិដរចើន ឬអនរផដលម្មនទុំនារុ់
ទុំនងាមួយគណបរសរបាជនរមពុា ដនុះដបើតាមរបាយការណុ៍ របសុ់ Plummer និង Tritt ២០១១។ 

គួរឱ្យចាបុ់អារមមណុ៍ ផងផដរដនាុះ គឺដគរ៏បានររដឃើញថ្នរនុងអុំឡុងដពលចាុំបាចុ់ ររមិតផ្ន
ការចូលរមួម្មនការដរើនឡីងេពសុ់ ផដលអនរភូមិបានរបមូលផតុុំ និងដលើរដឡើងពីតរមូវការរបសុ់ពួរ
គតុ់តទ លុ់ដៅដលុ់ររមុរបឹរាឃុុំចុំដ ុះបញ្ជា ផដលពួរគតុ់ម្មន។  របាយការណុ៍ របសុ់ Plummer 
និង Tritt (២០១១) បានរតុ់សម្មគ លុ់ផងផដរថ្ន អនរភូមិម្មននិនាន ការរបមូលផតុុំគន  និងការ រចុំណ្តបុ់
អារមមណុ៍ របសុ់ពួរដគដៅដពលផដលររមុរបឹរាឃុុំមិនដគរព រយសនារបសុ់េលួន ដៅដពលផដល
ការបងុ់ផ្ថលវភិាគទានរបសុ់ពួរគតុ់ដៅដលើផផនការមិនបានផតលុ់លទធផលអវីទាុំងអសុ់ និងដៅដពល
ផដលអនរភូមិម្មនអារមមណុ៍ ថ្ន ម្មនភាពអយុតតិធមុ៌ ឧទាហរណុ៍ : ររណីជដម្មល ុះដីធលី ។ ការដរើតម្មន
ដឡើងនូវបញ្ជា ទុរខរពួយដៅថ្នន រុ់មូលោឋ ន បានបង្កា ញពីការដរ ើបុំរាសុ់ពីសុំណ្តរុ់របាពលរដឋ ផដល 
ដនុះាសមិទធិផលផដលវមិជឈការេិតេុំអនុវតតរនលងមរ។ 
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៨. បញ្ហា សក្ើតស ើងថមីៗ 
 

៨.១ គណៈក្មាម ធិការទទួលបនទុក្ក្ិចចការនារ ីនិងក្មុារឃុ ំ(គ.ក្.ន.ក្) 

គណុៈរម្មម ធិការស្រសតី និងរុម្មរ បានបដងាើតដឡើងដុំបូងរនុងនន ុំ ២០០៤ ផតមិនទានុ់ ម្មនដៅ
រគបុ់ឃុុំទាុំងអសុ់ដនាុះដទ។ រហូតដលុ់នន ុំ ២០០៧ ររសួងមហាផ្ផទបានដធវើការផណនាុំឲ្យឃុុំទាុំងអសុ់
បដងាើតគណុៈរម្មម ធិការដនុះ។ ាលទធផល គ.ជ.អ.ប បានដចញ ដសចរតីផណនាុំដលេ ០៨២ ដៅផ្ថងទី 
០៨ ផេសីហា នន ុំ ២០០៧ ដដើមបីបដងាើត គ.រ.ន.រ ដៅរនុងឃុុំចុំនួន ១,៦២១ ទួទាុំងរបដទស។ 

គ.រ.ន.រ ម្មនតួនាទីផតលុ់ដោបលុ់ផណនាុំ សរមបសរមួល និងរាយការណុ៍ ដលុ់ររមុរបឹរា
ឃុុំ ដដើមបដីធវើោុ៉ងណ្តឲ្យស្រសតី និងរុម្មរទទួលបានដសវាសមរមយ និងម្មនរបដោជនុ៍រនុងវស័ិយ  
ដសដឋរិចច និងសងគមរិចច។ សម្មជិររបសុ់ គ.រ.ន.រ រមួម្មន ររុមរបឹរាឃុុំ (ដមឃុុំ ជុំទបុ់ និងដសមៀន
ឃុុំ) និងអនរទទួលបនទុរការង្ករស្រសតី និងរុម្មរ។ អនរទទួលបនទុរការង្ករស្រសតី និងរុម្មរ អាចា
សម្មជិរររមុរបឹរាឃុុំាស្រសតី ឬតាមរយុៈការដរជើសដរ ើសរបសុ់ដមឃុុំ។ ដរៅពីដនុះ រ៏ម្មនតុំណ្តង 
ដផសងៗមរពីមណឌ លសុេភាព ស្ថោររមង នគរបាល និងដមភូមិ។  

លទធផលពីការសទងុ់មតិ បានបង្កា ញពីឥទធិពលាវជិាម្មនរបសុ់គ.រ.ន.រ។ ឃុុំផដលម្មន      
គ.រ.ន.រ បានផតលុ់អាទិភាពដៅដលុ់បញ្ជា ស្រសតី និងរុម្មរដរចើនាងឃុុំផដលដទើបផតម្មន ឬគម ន       
គ.រ.ន.រ។ គ.រ.ន.រ បានបញ្ចូ លបញ្ជា ស្រសតី និងរុម្មរដៅរនុងរដបៀបវារុៈរបជុុំរបសុ់ររមុរបឹរាឃុុំ រ៏
ដូចាដៅរនុងផផនការអភិវឌឍនុ៍ឃុុំ។ បផនថមពីដលើដនុះ គ.រ.ន.រ បានពរងីរតួនាទីរបសុ់ឃុុំ ដោយដធវើ
ឲ្យរបដសើរដឡើងនូវការទទួលបានដសវាសងគម។ សម្មជិររបសុ់ គ.រ.ន.រ រ៏បានដដើរតួនាទីាអនរត
សុ៊ូមតិដលើបញ្ជា ស្រសតី និងរុម្មរដៅរនុងឃុុំរបសុ់េលួន។ 

ដលើសពីដនុះ ដៅរនុងនន ុំ២០១១ ររសួងមហាផ្ផទបានដចញដសចរតីផណនាុំមួយដលុ់ឃុុំ 
សង្កា តុ់ឲ្យយរចិតតទុរោរុ់ដលើ គ.រ.ន.រ និងវភិាជនុ៍ថវកិាឃុុំឲ្យដៅ គ.រ.ន.រ។ គ.រ.ន.រ នឹងបនត
ដដើរតួនាទីដៅថ្នន រុ់ឃុុំដលើបញ្ជា ទារុ់ទងស្រសតី និងរុម្មរ។ ាមួយគន ដនុះផងផដរ គណុៈរម្មម ធិការ
ពិដរគុះដោបលុ់ស្រសតី និងរុម្មរ (គ.ព.ស.រ) រ៏រតវូបានបដងាើតដឡើងដៅថ្នន រុ់ររងុ ស្រសុរ េណឌ  ដោយ
ផផែរដលើរបកាសសតីពីការដរៀបចុំ និងការរបរពឹតតិដៅផ្នគណុៈរម្មម ធិការពិដរគុះដោបលុ់រិចចការស្រសតី 
នឹងរុម្មររនុងររមុរបឹរារាជធានី ដេតត ររងុ ស្រសរុ េណឌ រនុងនន ុំ២០០៩។ 
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៨.២ ការសតត តសលើការថ្របរបួលអាកាេធាតុសៅថ្នន ក្់ឃុ ំេង្កា ត់ 
 ការបនាុុំ និងការកាតុ់បនថយការផរបរបួលអាកាសធាតុ គឺាការង្ករអនតរវស័ិយ ផដលជុះ   
ឥទធិពលភាគដរចើនដលុ់តុំបនុ់ជនបទ។ របដទសរុំពុងអភិវឌឍ ផដលរមួម្មនរបដទសរមពុាផងផដរ 
ង្កយទទួលរងដរគុះដោយស្ថរការផរបរបួលអាកាសធាតុ ដោយស្ថរផតរបាជនភាគដរចើនររីររ 
ដហោឋ រចនាសមព័នធមិនសូវររីចដរមើន រឯីចុំដណុះដឹងទារុ់ទងនឹងការផរបរបួលអាកាសធាតុ និងផល
វបិាររបសុ់វារ៏ដៅម្មនររមិត។ ដហតុដនុះ វាចាុំបាចុ់តរមូវឲ្យម្មនការពិភារាទារុ់ទងនឹងការផរប
របួលអាកាសធាតុទាុំងដៅថ្នន រុ់ាតិ និងដៅមូលោឋ ន។ វារបផហលាដលឿនដពរផដលតរមូវឲ្យ 
NCDD-S ឬរដឋបាលថ្នន រុ់ដរកាមាតិ ដចញដគលនដោបាយ និងយុទធស្ថស្រសតរគបុ់រជងុដរាយមួយ
ទារុ់ទងនឹងការផរបរបួលអាកាសធាតុ បុ៉ុផនតោុ៉ងដហាចណ្តសុ់ NCDD-S អាចពិចារណ្តឲ្យរដឋបាល
ថ្នន រុ់ដរកាមាតិយរចិតតោរុ់ដលើបញ្ជា ផ្នការផរបរបួលអាកាសធាតុ និងផលវបិារពីការផរបរបួលដនុះ 
(NCDD Forthcoming)។  

 ថមីៗដនុះ ដោយម្មនការគុំរទពីមូលនិធិអភិវឌឍនុ៍ទុនសហរបាាតិ (UNCDF) រដឋបាលថ្នន រុ់
ដរកាមាតិបានដរតៀមដរៀបចុំបញ្ចូ លការបនាុុំ និងកាតុ់បនថយការផរបរបួលអាកាសធាតុ ដៅរនុង
ផផនការសរមមភាពរបសុ់េលួន និងម្មនការរស្ថងសមតថភាពដៅមូលោឋ នផងផដរ។ គដរម្មងដនុះ 
ម្មនលរខណុៈាការស្ថរលបងដៅដឡើយ។   
 

៨.៣ ការបសងាើតេមាគមរក្ុមរបឹក្ារដឋ លថ្នន ក្់សរកាមជាតិ 

 សិកាា សាលាពិះ ប្រឈរ ះ ោបល ះ ោយម្មនការសប្រឈមបសប្រឈមួលពីសមព័នធភាពជាតិឃុុំ សង្កា ត  
យកនះ ធវបះ ឡបងះ ៅពាក កណ្តត លឆ្ន ុំ ២០១២ ះ  បមបីពិភាកាបះ ងាបតសម្មគម ប្រឈកមុប្រឈបឹកាថ្នន ក ះ ប្រឈកាមជាតិ
អែ លជាសកមាភាពបនតពីឆ្ន ុំ ២០១១ មក។ បនាទ ប ពីការពិភាកាជាបនតបនាទ ប  មហាសននិយកតះ លបក  
ទីមួយះ  បមបបីះ ងាបតប្រឈកមុប្រឈបឹកាជធរនីនី ះ ្តតយកនប្រឈយករពធះ ឡបងះ ៅជធរនីនីភនុំះ ពានាម្ថៃទី២៧២៨     
អែ្មីនា ឆ្ន ុំ ២០១៣។  ូះ ចន  បចចុបបនន ះ យបងម្មនសម្មគមពីរ គឺសម្មគមឃុុំ សង្កា ត អែ លបះ ងាបតះ ឡបង
តុំងពីឆ្ន ុំ២០០៦ និងសម្មគមជធរនីនី ះ ្តតអែ លះ ទបបអែតបះ ងាបតះ ឡបងះ ន ។ រឯីប្រឈកុមប្រឈបឹកា ស្សុក     
្ណឌ  កុំពុងសថិតះ ៅកនុងការពិចារណ្តបញ្ចូ លះ ើកនុងសម្មគមមួយខាងះ លប។ 
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៨.៤ ការសតត តសលើការផតលស់េវាេងគមក្នងុអណតតិទីបីរបេឃ់ុ ំេង្កា ត់ 
 មូលនិធិឃុុំ សង្កា តុ់ដដើរតួនាទីសុំខានុ់ រនុងដុំដណើ រការរុំផណទរមងុ់ដៅថ្នន រុ់មូលោឋ ន។   មូល
និធិឃុុំ សង្កា តុ់បានដរើនដឡើងពីមួយនន ុំ ដៅមួយនន ុំ។ មួយភាគបីផ្នថវកិា ឃុុំ សង្កា តុ់រតវូបានវភិាជនុ៍
សរម្មបុ់ការង្កររដឋបាល និងចុំផណរដៅសលុ់រតូវបានដរបើសរម្មបុ់ការដរៀបចុំ និងអនុវតតគដរម្មង  
អភិវឌឍនុ៍ាអាទិភាពរមួម្មនដូចា ដហោឋ រចនាសមព័នធផផនររបូវន័ត និងដសវាសងគម។ កាលពីមុន 
ថវកិាឃុុំ សង្កា តុ់បានចុំណ្តយភាគដរចើនដៅដលើដហោឋ រចនាសមព័នធផផនររបូវន័ត។ បុ៉ុផនតចាបុ់ដផតើមពីនន ុំ 
២០១២មរ ឃុុំ សង្កា តុ់ភាគដរចើន បានវភិាជនុ៍មូលនិធិឃុុំ សង្កា តុ់ និងធនធានផដលបានមរពីផ្ដគួ
អភិវឌឍនុ៍ដផសងដទៀត ដៅដលើដលើការផតលុ់ដសវាសងគមរមួម្មន មដតយយសហគមនុ៍ អនាម័យទឹរស្ថែ ត 
សុេភាពម្មតា និងទាររ អាហារបូតថមភ រិចចការ ររុម្មរ រគួស្ថរង្កយទទួលរងដរគុះ និងការចុុះ 
សុំបុរតរុំដណើ ត។ 

 ដសចរតីផណនាុំសតីពីវដតផ្នការដធវើផផនការអភិវឌឍនុ៍ឃុុំ សង្កា តុ់រយុៈដពលរបាុំនន ុំផដលដរៀបចុំ
ដោយររសួងផផនការរនុងផេមិថុនា នន ុំ ២០១២ បានកាតុ់ដចាលចុំណុចមួយរនុងផផនរផដលទារុ់ទង
នឹងស្ថថ នភាព និងបញ្ជា របឈមរបសុ់ឃុុំ សង្កា តុ់ មរដៅរតឹមបួនផផនរ ដហើយបានរុំណតុ់យរបញ្ជា
សងគមាផផនរទីមួយវញិ ផដលពីមុនវាសថិតរនុងលុំោបុ់ទីពីរបនាទ បុ់ពីបញ្ជា ដសដឋរិចច។ 

 

៩. េននិ ឋ ន និងសមសរៀន 
 

១. វមិជឈការរនុងអាណតតិទីពីរ បង្កា ញពីការសដរមចបានដរចើនគួរសមផផនរររបេ័ណឌ ចាបុ់ 
និងការដតត តការយរចិតតទុរោរុ់ដៅដលើថ្នន រុ់ស្រសរុ និងដេតត រនុងការជួយគុំរទឃុុំ   
សង្កា តុ់។ ការសដរមចបានរបសុ់រុំផណទរមងុ់រនលងមរ បានបង្កា ញពីសកាត នុពលរនុង
ការអភិវឌឍនុ៍លទធិរបាធិបដតយយដៅរមពុា ផដលបង្កា ញដឡើងតាមរយុៈការដរើនឡីងនូវ
ចុំដណុះដឹងរបសុ់របាពលរដឋ អុំពីដសរភីាពបដញ្ចញមតិ និងការចូលរមួអងគការនានា 
និងទុំនារុ់ទុំនងជិតសនិទធិាងមុនរវាងរដឋ និងសងគម។ 

២. ដទាុះបីាវឌឍនភាពផ្នរុំផណទរមងុ់រតូវបានដគររដឃើញ វមិជឈការដៅមិនទានុ់សដរមច
បានដពញដលញដៅដឡើយ។ េណុៈផដលការសដរមចចិតត និងការដធវើផផនការរបសុ់ររមុ
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របឹរាឃុុំ ដធវើដឡើងដោយផផែរដៅដលើនិតិវធីិ ការអនុវតតការង្ករផបបដៅហាវ យនាយ-រូន
ដៅដៅផតដរើតម្មនដឡើង។ ការអនុវតតនដោបាយពហុបរសមិនគួរដតត តផតដៅដលើថ្នន រុ់
ឃុុំដនាុះដទ គឺរតវូដតត តដៅដលើថ្នន រុ់ភូមិផងផដរ។ ដគគួរផតដធវើការយរចិតតទុរោរុ់ដៅដលើ
ទុំនារុ់ទុំនងរវាងគណបរសនដោបាយរនុងដុំដណើ រការផ្នការដរជើសដរ ើសដមភូមិ។  

 

៣. ដគលការណុ៍ ាគនលឹុះផ្នវមិជឈការហិរញ្ញវតថុ គឺថ្នហិរញ្ញវតថុគួរផតមរស្រសបាមួយនឹង    
មុេង្ករ ដនុះម្មនន័យថ្ន ដៅដពលផដលមុេង្កររតូវដគដផទរមរថ្នន រុ់ដរកាម ធនធានហិរញ្ញ
វតថុរ៏គួររតវូបានដគផតលុ់ផងផដរដដើមបីធានាថ្នមុេង្កររតូវបានដគអនុវតតបានលែរបដសើរ។ 
េណុៈផដលការដផទរហិរញ្ញវតថុរតូវបានដលើររមពសុ់ បរមិ្មណថវកិារបសុ់ររុមរបឹរាឃុុំ/
សង្កា តុ់ ដៅមិនទានុ់រគបុ់រគនុ់សរម្មបុ់ឲ្យររមុរបឹរាឃុុំ ដឆលើយតបនឹងតរមូវការមូលោឋ ន
ដឡើយ។ ការដលើររមពសុ់ការដផទរហិរញ្ញវតថុដៅឲ្យររុមរបឹរាឃុុំ/សង្កា តុ់គឺដៅផតា
ចុំណុចអាទិភាព ដដើមបីជរមុញឲ្យម្មនគណដនយយភាពដៅកានុ់របាពលរដឋ។ 

 
៤. េណុៈផដលការសដរមចចិតតរបសុ់ររមុរបឹរាឃុុំ រុ់ព័នធនឹងការអនុវតតនុ៍រមមវធីិវនិិដោគ 
រុំពុងសដរមចបានោុ៉ងដាគជ័យ ររមុរបឹរាឃុុំពុុំទានុ់ម្មនសិទធិអុំណ្តចរគបុ់រគនុ់រនុង
រិចចការ រធនធានធមមាតិដៅដឡើយដទ។ ររមុរបឹរាឃុុំមិនម្មនអុំណ្តចរនុងការតល សុ់
បតូរ ឬម្មនឥទធិពលចុំដ ុះ ការសដរមចចិតតដលើបញ្ជា ធុំៗ រុ់ព័នធនឹងធនធានធមមាតិដៅ
រនុងឃុុំរបសុ់េលួន។ ការដធវើអនតរាគមនុ៍របសុ់ររុមរបឹរាឃុុំផតងផតបងាឲ្យម្មនផលខាតបងុ់
ដលុ់េលួនឯង។ វមិជឈការផដលម្មនបុំណងពរងឹងការសដរមចចិតតថ្នន រុ់មូលោឋ ន េវុះភាព
ពិភារាឲ្យបានចាសុ់ោសុ់ រុ់ព័នធនឹងថ្ន ដតើររុមរបឹរាឃុុំគួរដោុះស្រស្ថយបញ្ជា
ធនធានធមមាតិផដលដរើតដឡើងរនុងផដនរបសុ់េលួនរដបៀបណ្ត ដដើមបីដឆលើយតបនឹងតរមូវ
ការមូលោឋ នរបសុ់របាពលរដឋ។ 

 
៥.  ផផែរតាមរទឹសតី វមិជឈការអាចដុំដណើ រការបានលែ លុុះរតាផតម្មនការចូលរមួពីរបាពល 
រដឋ។ ផតដយើងរតូវទទួលស្ថគ លុ់ថ្ន របាពលរដឋរមពុាដៅមិនទានុ់សុ្ថុំនឹងការបដញ្ចញ
មតិដៅកានុ់ថ្នន រុ់ដឹរនាុំ ដលើរផលងររណីចាុំបាចុ់។ ដនុះទាមទារដពលដវោ និងរិចច
េិតេុំរបឹងផរបង។ ដទាុះាោុ៉ងណ្ត រ៏ដោយ រតូវចងចាុំថ្ន ការចូលរមួដរើតដចញពីទុំនុរ
ចិតតរវាងរបាពលរដឋ និងររុមរបឹរាឃុុំ ទសសនុៈមូលោឋ ន និងការដលើរទឹរចិតត។ 
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៦. េណុៈផដលវមិជឈការបចចុបបននឋិតរនុងដុំណ្តរុ់កាលផ្នការដរៀបចុំដផទរមុេង្ករ ឆនទុៈនដោ 
បាយដៅថ្នន រុ់ររសួងគឺសុំខានុ់ ាពិដសសរនុងការរុំណតុ់មុេង្ករសមស្រសបដដើមបីដផទរដៅ
ឲ្យថ្នន រុ់ស្រសុរ ររងុ/ថ្នន រុ់ដរកាមាតិ។ 

 
៧. ការបណតុ ុះបណ្តត លសមតថភាពសរម្មបុ់ររមុរបឹរាឃុុំ សង្កា តុ់ដៅផតាចុំណុចសុំខានុ់ 
ាពិដសសររុមរបឹរាផដលទទួលេុសរតូវរនុងគណុៈរម្មម ធិការស្រសតី និងរុម្មរ។ ការ       
បណតុ ុះបណ្តត លរ៏គួរផតលុ់ផងផដរដលុ់ររមុរបឹរាថ្នន រុ់ស្រសុរ ររងុ និងដេតត ដដើមបីដចៀស
វាងការពឹងផផែរដៅដលើគណុៈអភិបាល។ ការបញ្ជា រុ់ដៅដលើអតតសញ្ជញ ណ និងមុេង្កររ៏
ម្មនស្ថរុៈសុំខានុ់សរម្មបុ់ការអនុវតតនុ៍តួនាទី ាពិដសសទារុ់ទងនឹងការដធវើផផនការ និង
ថវកិា។ 

 
៨.  តួនាទីរបសុ់អងគការដរៅរោឋ ភិបាល និងសងគមសីុវលិ ម្មនស្ថរុៈសុំខានុ់ដដើមបជួីយ        
ពដនលឿនដុំដណើ រការវមិជឈការ។ អងគការដរៅរោឋ ភិបាល និងសងគមសីុវលិ អាចរមួចុំផណរ
ដលើររមពសុ់ការយលុ់ដឹងរបសុ់របាពលរដឋ ពរងឹងការចូលរមួ និងគណដនយយភាព
សងគម និងដធវើារបព័នធគុំរទដលុ់របាពលរដឋ និងររមុរបឹរាឃុុំរនុងដពលចាុំបាចុ់។ 
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ឧបេមព័នធ ក្៖ រក្បខ័ណឌ ចាប់ និងសគលនសោ យ 
នន ំ ស ម្ ោះចាប់ និងសគលនសោ យ សគលបំនង 

២០០៧ សេចក្តីថ្ណនំាេតីពីការសរៀបចំ និងការ
បសងាើតគណៈក្ ម្ ធិការទទួលបនទុក្
កិ្ចចការនារ ីនិងកុ្្រ 

សេចក្តីថ្ណនំាសនោះកំ្ណត់ពីេ្េភាពរបេ់គណៈក្មម
ការ និងតួនាទីរបេ់រក្ុមរបឹក្ាឃំុ និងេ្ជិក្ 

២០០៨ រពោះរាជរកឹ្តយេតីពីបសងាើតគណៈក្ ម្ ធិ
ការជាតិសដើមបីការអភិវឌ្ឍន៍របក្ប 
ស យរបជាធិបសតយយថ្នន ក់្សរកាមជាតិ
(គ.ជ.អ.ប)  

(គ.ជ.អ.ប) បដងាើតដឡើងដដើមបីសរមបសរមួល និងដឹរនាុំការ
អនុវតតចាបុ់សតីពីការដរៀបចុំរដឋបាលរាជធានីដេតត ររុងស្រសុរ 
េណឌ  និងចាបុ់សតីពីការដរៀបចុំរដឋបាលឃុុំ សង្កា តុ់ 

២០០៨ ចាប់េតីពីរបព័នធហិរញ្ញវតាុ 
ស្ថធារណៈ 

ចាប់សនោះ្នសគលបំណងកំ្ណត់ពីសគលការណ៍រគឹោះក្នុង
ការសរៀបចំរបព័នធហិរញ្ញវតាុទូសៅ និងការបសងាើតចាប់ហិរញ្ញ
វតាុ ជាពិសេេសតត តសលើជំហាន ននការសរៀបចំថវកិា ការអនុ
ម័ត និងការអនុវតតន៍ថវកិា ការរតួតពិនិតយដំសណើ រការថវកិា 
ការកំ្ណត់តួនាទី និងផលវ ិក្ក្នងការសធវើខុេពាក់្ព័នធនឹង
ការរគប់រគងរបព័នធ ហិរញ្ញវតាុស្ថធារណៈរបេ់រក្េួងស្ថា ប័
ន រគឹស្ថា នស្ថធារណៈ និងរដឋ លថ្នន ក់្សរកាមជាតិ 

២០០៨ សេចក្តីេសរមចេតីពីការបសងាើត 
ការោិល័យរចក្សចញចូលថ្តមួយ 
និងការោិល័យរបជាពលរដឋសៅថ្នន ក់្
ស្រេុក្ ខណឌ  

សេចក្តីេសរមចសនោះ្នសគលបំណងស្ថក្លបងបសងាើត
យនតការក្នុងការផតល់សេវាស្ថធារណៈ ដល់របជាពលរដឋ
ស យសរបើរ េ់នីតិវធីិស្ថមញ្ញ ្នត ល្ ភាព រយៈសពល
រហ័េ ពីក្ថ្នលងរចក្សចញចូលថ្តមួយសៅថ្នន ក់្ ស្រេុក្ ខណឌ  

២០០៨ ចាប់េតីពីការសរៀបចំរដឋ លរាជធានី 
សខតត រក្ុង ស្រេុក្ ខណឌ  

ចាប់សនោះកំ្នត់ពីការរគប់រគងរដឋ លរាជធានី សខតត រក្ុង 
ស្រេុក្ ខណឌ  

២០០៨ ចាប់េតីពីការស ោះសនន តសរជើេសរ ើេ
រក្ុមរបឹក្ារាជធានី រក្ុមរបឹក្ាសខតត 
រក្ុមរបឹក្ារក្ុង រក្ុមរបឹក្ាស្រេុក្  
រក្ុមរបឹក្ាខ័ណឌ  

សគលបំណងននចាប់សនោះថ្ចងពីការសរៀបចំ រដឋ ល និងការ
បសងាើតឲ្យ្នការស ោះសនន តមិនតទ ល់ក្នុងការសរជើេ សរ ើេ
រក្ុមរបឹក្ារាជធានី សខតត រក្ុង ស្រេុក្ ខ័ណឌ  
 

២០០៩ អនុរកឹ្តយេតីពីការសរៀបចំ និងការ
របរពឹតតសៅ របេ់សលខាធិការ ឋ ន 
គ.ជ.អ.ប 

សលខាធិការ ឋ នគ.ជ.អ.ប បដងាើតដឡើងដដើមបីអនុវតតចាបុ់ សតី
ពីការការរគបុ់រគងរដឋបាលឃុុំ សង្កា តុ់ ចាបុ់សតីពីការ 
រគបុ់រគងរដឋបាលរាជធានី ដេតត ររុង ស្រសុរ េណឌ  និងដគល
នដោបាយទារុ់ទងនឹងវមិជឈការ និងវសិហមជឈការ 

២០០៩ អនុរកឹ្តយេតីពីការក្ស្ថងថ្ផនការ 
អភិវឌ្ាន៍និងក្មមវធីិវនិិសោគបីនន ំ 
រកិំ្ល រាជធានី សខតត រក្ុង ស្រេុក្ ខណឌ  

សគលបំណងននអនុរកឹ្តយសនោះគឺកំ្ណត់ពីសគលនសោ យ 
យនតការ និងនីតិវធីិក្នុងការពិភាក្ាេតីពីការបសងាើត ការសរៀប
ចំ និងការអនុវតតន៍ថ្ផនការអភិវឌ្ឍន៍ និងក្មមវធីិវនិិសោគបី
នន ំរកិំ្លរបេ់រដឋ ល ថ្នន ក់្សរកាមជាតិដូចថ្ដល នកំ្ណត់
ក្នុង្រា ៣៨ ៣៩ ននចាប់េតីពីការសរៀបចំការចាត់ថ្ចង 
រដឋ លរាជធានី សខតត រក្ុង ស្រេុក្ ខណឌ  
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២០០៩ របកាេេតីពីការសរៀបចំ និងការ
របរពឹតត សៅននគណៈក្ ម្ ធិការ
ពិសរគោះសោបល់កិ្ចចការស្តេតី និងកុ្្រ
ក្នុងរក្ុមរបឹក្ារាជធានី  
សខតត រក្ុង ស្រេុក្ ខណឌ  

របកាេសនោះ្នសគលបំណងកំ្ណត់ពីការបសងាើត និងការ
កំ្ណត់មុខង្កររបេ់គណៈក្ ម្ ធិការពិសរគោះសោបល់កិ្ចច
ការស្តេតី នឹងកុ្្រក្នុងរក្ុមរបឹក្ារាជធានី សខតត រក្ុង ស្រេុក្ 
ខណឌ  និងថ្ចងពីតួនាទីរបេ់រក្ុមរបឹក្ា 
 

២០១០ សេចក្តីថ្ណនំាេតីពីការអនុវតតន៍មុខ
ង្កររបេ់គណៈក្ ម្ ធិការ ទទួល
បនទុក្កិ្ចចការនារ ី និងកុ្្រឃំុ េង្កា ត់
ក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍ ថ្ផនក្េងគមពាក់្ព័នធ
នឹងេុខភាព្ា មសតតយយេិក្ា  
េហគមន៍ អនាម័យ េមភាព 
សយនឌ័្រ និងកិ្ចចការពារកុ្្រសៅឃំុ 
េង្កា ត់ 

សេចក្តីថ្ណនំាសនោះបសងាើតស ើងសដើមបីជួយគណៈក្ ម្ ធិការ 
ទទួលបនទុក្កិ្ចចការនារ ី និងកុ្្រឃំុ ក្នុងការអនុវតតន៍ពាក់្
ព័នធនឹងេុខភាព្ា មសតតយយេិក្ា េហគមន៍ អនាម័យ 
េមភាព សយនឌ័្រ និងកិ្ចចការពារកុ្្រសៅឃំុ េង្កា ត់ 

២០១០ ក្មមវធីិជាតិេរ្ប់ការអភិវឌ្ឍន៍ាម 
ថ្បបរបជាធិបសតយយសៅថ្នន ក់្សរកាម 
ជាតិរយៈសពល១០នន ំ (2010-2019)  

ក្មមវធីិសនោះ ផតល់នូវរក្បខ័ណឌ េរ្ប់អនុវតត ផតល់ការថ្ណនំា
ពីថ្ផនការរបេ់គ.ជ.អ.ប ដលខាធិការោឋ ន និងភាគី ផដល
 រុ់ព័នធដផសងដទៀត 

២០១០ ថ្ផនការថ្ណនំាេតីពីការចាត់ាំង 
អនុវតតសគលនសោ យភូមិ ឃំុ្ន
េុវតាិភាព 
 

សគលនសោ យភូមិ ឃំុ្នេុវតាិភាព្នសគល បំណង
ក្នុងការបសងាើត និងពរងឹងេនតិភាព និងេុវតាិភាព ាមរយៈ
ការលុបបំ ត់រគប់របសភទបទសលមើេក្នុងភូមិ និងឃំុ េង្កា ត់ 
និងជរមុញឲ្យ្នការេហការ និងចូលរមួពីអាជាា ធរ្ន
េមតាកិ្ចចទំងក្នុងជួររ ឋ ភិ ល គណបក្សនសោ យ វេ័ិ
យឯក្ជន និងរបជាជនទំងអេ់រមួគន បសងាើនជាក្ ល្ ំង យនត
ការ និងមសធោ យរមួ 

២០១០ ថ្ផនការអនុវតតរយៈសពលបីនន ំដំបូងនន
ក្មមវធីិជាតិេរ្ប់ការអភិវឌ្ឍន៍ាម 
ថ្បបរបជាធិបសតយយ 
 

ថ្ផនការសនោះ្នមុខង្ករ សតត តពិសេេសលើការក្ស្ថង 
េមតាភាពស្រេុក្ និងរក្ុង ឃំុ េង្កា ត់សដើមបីឲ្យសគអាចសធវើជា
តំណាងរបជាពលរដឋមូល ឋ ន និងសដើមបីសឆលើយតបាមតរមូវ
ការរបេ់របជាពលរដឋមូល ឋ ន 

២០១១ ចាប់េតីពីរបបហិរញ្ញវតាុ និងការសរៀប
ចំរទពយេមបតតិថ្នន ក់្សរកាមជាតិ 
 

ចាប់សនោះ្នសគលបំណងបសងាើតនូវរបភពធនធាន
េរ្ប់រដឋ លថ្នន ក់្សរកាមជាតិ ាមរយៈការផតល់នូវេមតា
ភាពរគប់រគន់េរ្ប់ការអភិវឌ្ឍន៍ស យចិរភាពាមថ្បប
របជាធិបសតយយ និងពរងឹងការអនុវតតសគល នសោ យវមិ
ជាការ និងវេិហមជាការ របេ់រ ឋ ភិ លក្នុងការកាត់
បនាយភាពរកី្រក្ 

២០១២ អនុរកឹ្តយេតីពីដំសណើ រការទូសៅក្នុងការ
សផទរមុខង្ករនិងធនធានសៅកាន់រដឋ 

អនុរកឹ្តយសនោះ្នសគលបំណង សផទរមុខង្ករ និងធនធានពី
ថ្នន ក់្ជាតិសៅកាន់រដឋ លថ្នន ក់្ សរកាមជាតិ សដើមបីសលើក្
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 លថ្នន ក់្សរកាមជាតិ ក្មពេ់ របេិទធភាពក្នុងការផតល់សេវាស្ថធារណៈ និងការ
អភិវឌ្ឍន៍ 

២០១២ សេចក្តីថ្ណនំាេតីពីការសរៀបចំបញ្ជ ី
វភិាគមុខង្កររបេ់រក្េួង ស្ថា ប័ន 
មនទីរ ការោិល័យ និងអាជាា ធរ្ន
េមតាកិ្ចចរគប់លំ ប់ថ្នន ក់្ 

សគលបំណងចមបងក្នុងការសរៀបចំបញ្ជ ីវភិាគមុខង្ករ គឺសដើមបី 
បសងាើតមូល ឋ នេរ្ប់ការរបគល់មុខង្កររបេ់ថ្នន ក់្ជាតិ 
ស្ថា ប័ន មនទីរ ការោិល័យ និងអាជាា ធរ្នេមតាកិ្ចច រគប់
លំ ប់ថ្នន ក់្ 

២០១២ អនុរកឹ្តយេតីពីមូលនិធិរក្ុង ស្រេុក្ អនុរកឹ្តយសនោះ្នសគលបំណងកំ្ណត់ពីការសរៀបចំ និង
កំ្ណត់មុខង្កររបេ់ មូលនិធិស្រេុក្ រក្ុងដូចថ្ដល ន
បសងាើតស ើងស យចាប់េតីពីរបបហិរញ្ញវតាុ និងការរគប់រគង
រទពយេមបតតិរបេ់រដឋ លថ្នន ក់្សរកាមជាតិ 
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